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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 13

• Kända problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete (CMR), sida 18

• Sammanfattning av skillnader från den föregående låsta versionen, sida 24

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

WBS29.13.10

Förbättringar av produktivitetsverktygen för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande förbättringar har lagts till i WebEx produktivitetsverktygens stöd för CMR Hybrid-möten
(WebEx-aktiverad TelePresence) i WBS29.13.10:

Windows-versionen avWebEx produktivitetsverktyg har återigen stöd för två e-postmallar (en för värdar och
en för deltagare) till CMR Hybrid-möten, istället för den tidigare enkla e-postmallen som har används sedan
WBS29.11.

Windows-versionen för återställt stöd för knapparna ”Lägg till personligt konferensmöte” och ”Lägg till möte
med enbart ljud” för CMR Hybrid-användare.

Mer information finns i Produktivitetsverktyg.
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WBS29.13

WebEx produktivitetsverktyg

Det har gjorts uppdateringar av WebEx produktivitetsverktyg. Mer information finns i Produktivitetsverktyg.

Förbättringar av innehållsvisning

• Innehållsvisningsikonen överst i innehållssektionen av mötesfönstret har ändrats från Anpassa efter
bredd till Anpassa efter visning för att ge enkel åtkomst till ett av de vanligaste visningsalternativen
för skärmdelning (kallades förut ”skrivbordsdelning”), fildelning och programdelning. Standardvyn är
nu Anpassa efter visning. Vid whiteboarddelning finns fortfarande alternativet Anpassa efter bredd.

• Helskärmsvisning har samma standard för innehållsvisning om inte användarenmanuellt väljer ett annat
alternativ innan vyn öppnas.

Ljudaviseringar i möten

Engelska ljudaviseringar har uppdaterats för att vara mer konsekventa i ljud- och röstkvalitet.

Uppdateringar av operativsystems- och webbläsarstöd

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

WBS29.12

Förbättrad deltagarupplevelse

Denna version förbättrar upplevelsen av att delta i Meeting Center-möten från sidan Delta i möte. Om du
försöker delta i ett Meeting Center-möte innan det har börjat kommer nu mötessidan att uppdateras automatiskt
när det är dags att delta. Meddelandefunktionen på sidan Delta i möte har också förbättrats.

Referenslänk för nya användare

Funktionen Referens för nya användare har förbättrats för att ge en bättre supportupplevelse. När du väljer
länken Referens för nya användare till dina WebEx-tjänster visas en webbsida med skräddarsydd
referensinformation om den WebEx-tjänst som du använder. Detta gör det enklare att komma åt information
om en specifik WebEx-tjänst. Standardinställningen för länken Referens för nya användare kan ändras i
WebEx-webbplatsadministrering.

Inspelningsavisering

Inspelningen har förbättrats så att ett ljudmeddelande spelas upp för deltagarna när en inspelning har påbörjats
under ett möte. Om du ringer in via telefon hör du aviseringen när du befinner dig i ett möte och en inspelning
börjar, eller när du deltar i ett möte som redan spelas in. Om du ringer in via en dator (internettelefoni) hör
du endast aviseringen om du befinner dig i mötet när inspelningen påbörjas. Ljudaviseringsfunktionen för
inspelning gäller endast för kunder med WebEx-ljudkonferens.

Denna funktion kommer att finnas tillgänglig efter att ytterligare uppdateringar har slutförts i WebEx Cloud.
Beräknad tillgänglighet av nätverksbaserad inspelning (NBR) för meddelandefunktionen är första kvartalet
2015. När funktionen blir tillgänglig kommer en ny inställning att läggas till i WebEx webbplatsadministrering
så att administratörer kan aktivera NBR-ljudmeddelanden om de vill.

Uppdateringar av webbplatsadministrationen

Uppdateringar har gjorts i webbplatsadministrationsverktyget.Mer information finns iWebbplatsadministration.

WBS29.11

Personligt mötesrum
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• Samtliga Meeting Center-kunder har nu sina egna personliga mötesrum. Se det som ditt konferensrum.
Du får din egen länk som är enkel att minnas som aldrig förändras, så att dina kollegor alltid vet var
dina möten kommer att hållas. Träffas direkt och förenkla på varandra följande möten genom att hantera
dina deltagare via en lobby.

• Direktmöten som du startar med Träffas nu-kommandot (kallades tidigare Ett-klick-möten) sker nu i
ditt personliga mötesrum som standard. Du kan ändra detta alternativ under Inställningar. Direktmöten
stöds inte i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).

• WebEx använder som standard värdens användarnamn som det personliga mötesrummets identifierare,
t.ex. https://webbplatsnamn.webex.com/meet/användarnamn.

• Om värdens användarnamn endast innehåller numeriska tecken, som t.ex. 123456, kommer motsvarande
identifierare för det personliga mötesrummet att innehålla prefixet pr, d.v.s. pr123456.

• Om värdens användarnamn har e-postadressformat, exempelvis användare@företag.com, kommer
tecknet "@" att falla bort när motsvarande identifierare för det personliga mötesrummet skapas.
Identifierarens användarnamndel blir då användareföretag.com och den fullständiga adressen blir
http://webbplatsnamn.webex.com/meet/användareföretag.com.

• CMR Hybrid-användare har också personliga mötesrum, men bara användare som deltar från ett
WebEx-mötesprogram eller enWebEx-app kan delta i de personligamötesrummen. TelePresence-enheter
kan inte delta i möten i personliga mötesrum på CMRHybrid-webbplatser. Webbplatser och användares
värdkonton måste ha CMR Cloud för att användare ska kunna delta i möten i personliga mötesrum från
TelePresence-enheter eller andra videokonferenssystem eller -program.

• Värden kan nu anpassa sina personliga mötesrum:

◦ Värdar kan nu ändra rubriken på sina personliga mötesrum som visas i WebEx-programmen, samt
vilken lobbyskärm som visas för användare som deltar från videoenheter eller -program.

◦ Värden kan ändra ID på sina personliga mötesrum för att bättre möta behoven. Om ID:t till det
personliga mötesrummet ändras kommer webbplats-URL:en att ändras för dator- och
mobilanvändare och för den videoadress (SIP eller H.323 URI) som används av deltagare som
deltar från videoenheter eller -program.

Mötesrum för samarbete (CMR Cloud)

För möten där värden har angivit ett önskat språk kommer ljudmeddelandena i TelePresence och
videomeddelanden för CMRCloud att lokaliseras i enlighet med detta. Om en värd exempelvis ställer in tyska
som sitt språk kommer alla deltagare som deltar i den värdens möten att se ett tyskt användargränssnitt oavsett
var de befinner sig. Det finns ingen metod för deltagare att ändra språkinställningarna oberoende av värden.
Deltagare som bara pratar engelska kan ringa meet@sitename.webex.com från sitt TelePresence-system.

Från och med WBS29.11 erbjuder vi en betaversion för interoperabilitet mellan Microsoft Lync och CMR
Cloud.Mötesdeltagare kan nu delta i dina möten som deltagare via Lync-program. Se avsnittet Interoperabilitet
mellan Microsoft Lync och CMR Cloud i Systemkrav och stöd för funktioner för mer information.

Förenklad användarupplevelse under möten

Cisco WebEx fortsätter att förbättra utseendet och känslan under möten och slår samman vissa funktioner så
att de blir lättare att använda. Följande ändringar har införts i denna version:

• Följande ljuddialogrutor har fått ett modernt utseende och bättre känsla:

• Ring mig på ett annat nummer

• Alla globala nummer för inringning
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• Testa datorljud

• Hantera telefonnummer

• Ljuddialogruta för telefonitjänsteleverantör (TSP) på Mac

• Mer passande terminologi för vanliga funktioner:

• Dela skrivbord har ändrats till Dela skärm

• Ljudkonferens har ändrats till Ljudanslutning

• För att undvika oklarhet gällande låsikonen under möten i personliga mötesrum har låsikonen som angav
SSL-anslutning nederst i mötesfönstret tagits bort. Denna har ersatts av ett verktygstips som anger när
en säker anslutning via SSL finns.

• En vertikal kommentarsrad är nu tillgänglig när delat innehåll visas i helskärm på Mac-plattformen.

Kommandot ”Lämna möte”

Kommandot ”Lämna möte” är inaktiverat på webbplatser som använder ljud från en telefonitjänsteleverantör
(TSP).

Tillgänglighetsförbättringar under möten

Mötesupplevelsens tillgänglighet har utökats genom förbättrad navigering via tangentbordet och skärmläsarstöd.

I Windows kan du nu använda piltangenterna för att skrolla inuti i den bild som delas när man ser filer som
delas med hjälp av fildelningsalternativet. Därmed har tangentbordstangenterna för att bläddra runt i bilder
nu ändrats så att Page Up-tangenten används för att gå till föregående bild och Page Down-tangenten för att
gå vidare till nästa bild.

Förbättringar av innehållsvisning

Förbättrade alternativ för innehållsvisning har lagts till, med vilka användare enkelt kan panorera samt zooma
in och ut i innehållet som presentatören delar under mötet.

• Nya ikoner för Zooma in, Zooma ut och Anpassa till bredd finns nu överst i innehållsområdet.

• Du kan enkelt zooma in och ut i innehåll genom att trycka på ikonerna Zooma in och Zooma ut.

• Ett nytt panoreringsverktyg under skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”) och programdelning
har lagts till, med vilket användare kan flytta innehåll horisontellt eller vertikalt i innehållsområdet.

• Innehåll är nu centrerat i innehållssektionen ochAnpassa till bredd är valt som standardvisningsalternativ.

Videoförbättringar

• En ny layout av videopanelen, nya standardinställningar och sammanslagna kontroller låter användare
enklare visa video och växla mellan olika layouter:

• Nya alternativ för videolayout överst i videofönstret på mötesdeltagarlistan när video sänds.

• När en användare sänder video ändras standardvisningen avmötesfönstret till 50% videovy (såvida
inte delning pågår).

• När två eller fler personer sänder video ändras videopanelen automatiskt till visning av
miniatyrvideobilder.

• Om en webbkamera hittas tillfrågas användare om de vill starta sin video. I samma dialogruta kan
användare även välja att starta videon i alla möten. Denna inställning kan ändras under
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videoinställningarna genom att välja den kugghjulsformade ikonen Inställningar överst i
videofönstret.

• Den inledande bildrutefrekvensen för miniatyrbilder och aktiva videor har ökats till 15 fps, vilket förbättrar
videoupplevelsen i miljöer med hög bandbredd.

• I situationer med låg bandbredd, då video inte kan sändas, får användaren ett meddelande innehållande
en felbeskrivning efter fem sekunder. Meddelandet anger att användarens bandbredd är låg eller att den
lokala datorn har stött på problem, vilket kan påverka videovisningen.

• Om videosändning under CMR Hybrid-möten avbryts på grund av låg bandbredd, enligt beskrivningen
ovan, kommer video automatiskt att börja sändas igen när bandbredden förbättras eller när problemet
på den lokala datorn har avhjälpts.

Funktionen ”Alla kan dela”

Med den nya funktionen ”Alla kan dela” kan samtliga mötesdeltagare dela innehåll under mötet genom att
välja knappen Dela. Funktionen syftar till att förhindra fördröjningen som uppstår vid överlåtelse av
presentatörsrollen samt att förenkla samarbete. När detta alternativ är aktiverat gäller följande:

• Knappen och kommandot Dela är aktiverade på snabbstartsidan, -menyn och möteskontrollpanelen för
alla mötesdeltagare.

• Knappen Gör mig till presentatör har tagits bort från mötesdeltagarpanelen.

• Kommandot Dela dokument är aktiverat och kan inte ändras av användare som har
mötesdeltagarprivilegier.

• När en mötesdeltagare trycker på Dela under tiden någon annan delar får hen ett varningsmeddelande.

• Värden kan inaktivera Alla kan dela-alternativet under mötets gång.

Webbplatsadministratörer kan inaktivera detta alternativ på sin webbplats om de inte vill att alla mötesdeltagare
ska kunna dela utan att presentatörsrollen överlåts till dem.

För användare som använder CMRHybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) och CMRCloud är detta alternativ
aktiverat som standard.

Teknisk support under möten

Förbättringar av teknisk support under möten har införts. Denna funktion är bara tillgänglig för kunder som
har WebEx Cloud-anslutet ljud (CCA) och stödet gäller enbart ljud. Följande förbättringar har gjorts:

• Både värdar och deltagare kan kontakta teknisk support under mötets gång.

• Användare kan kontakta teknisk support genom att välja kommandot Ring teknisk support i
mötesprogrammets användargränssnitt, eller genom att trycka *0 på sin telefon.

• Denna funktion är endast tillgänglig för telefonianvändare, och kan inte nyttjas av användare som ringer
via sin dator med internettelefoni (VoIP).

• Värden har möjlighet att lägga till den tekniska supportrepresentanten i mötet, men deltagare och
alternativa värdar har inte den möjligheten.

• Webbplatsadministratörer kan konfigurera primära och sekundära (reserv-) nummer till teknisk support
via verktyget för WebEx-webbplatsadministration.

• Nummer till teknisk support måste antingen vara numret till kundens IT-helpdesk eller till en
tredjepartsleverantör – inte numren till WebEx tekniska support.
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Förbättringar av återkommande möten

Funktionaliteten för återkommande mötesserier har förbättrats. Användare kan nu skapa undantag i en
återkommande mötesserie samt kan hantera både mötesserien och enskilda möten i serien (på liknande sätt
som i Microsoft Outlook).

• Användare kan nu navigera mellan varje enskilt möte eller förekomst i en återkommande mötesserie.
(Enskilda förekomster i en mötesserie visas separat i listor och kalendervyer.)

• Användare kan skapa undantag i en mötesserie.

CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence) har ännu inte stöd för undantag
i en mötesserie.

Läs avsnittet Problem med CMR Hybrid-integration (WebEx-aktiverad TelePresence)
i Kända problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete (CMR) för mer
information.

OBS!

• Vid redigering eller borttagning av ett särskilt möte i en mötesserie har användare alternativet att redigera
eller ta bort den specifika förekomsten eller hela serien

• Detta gäller möten som har schemalagts via den webbaserade schemaläggaren eller i
produktivitetsverktygen.

Förbättringar av profilsida

Profilsidan har bantats ned och innehåller nu endast huvudsaklig profilinformation.

• Ett mer avancerat bildöverföringsverktyg har lagts till, med vilket du antingen kan överföra en bild eller
ta ett foto med webbkameran.

• Du kan nu gå till din profilsida genom att klicka på ditt användarnamn i det övre högra hörnet

• Sidan har fått ett mer modernt utseende och känsla och har gjorts helt tillgänglig

Inställningar, sidan

Sidan Inställningar är nu den centrala platsen för alla användarinställningar.

• Nya komprimerbara kategorier

•Webbsideinställningar och Standardinställningar för sida har flyttats till avsnittet Allmänt

• Följande inställningar har flyttats från profilsidan till sidan Inställningar:

• Mitt personliga mötesrum•

• Schemaläggningsmallar

• Sessionsalternativ heter nu Schemaläggningsalternativ

• Support Center

•Mina telefonnummer (från profilsidan) och den Personliga konferenssidan har slagits samman under
Ljudinställningar

• SidanEtt-klick-konfigurering har flyttats till sidan Inställningar och heter nuTräffas nu-inställningar

• Alternativen har fått ett modernt utseende och känsla och har gjorts helt tillgängliga.
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Övriga sidor/uppdateringar

• Kommandot Ett-klickmöte har döpts om till Träffas nu.

• Sammanslagning av kalender:Kalendervyn på Hem-fliken samt sidanRegistrering har slagits samman
med sidorna Bläddra bland möten ochMina möten.

WebEx produktivitetsverktyg

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

Uppdateringar av operativsystems- och webbläsarstöd

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

Uppdateringar av webbplatsadministrationen

Uppdateringar har gjorts i webbplatsadministrationsverktyget.Mer information finns iWebbplatsadministration.

WBS29.10

WebEx produktivitetsverktyg

Uppdateringar har gjorts av supporten för WebEx produktivitetsverktyg. Se tabellerna Support för WebEx
produktivitetsverktyg under Produktivitetsverktyg för mer information.

Uppdateringar av operativsystems- och webbläsarstöd

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

Mötesrum för samarbete (CMR Cloud)

• Det är nu möjligt att låta möten i värdens personliga mötesrum fortsätta, även om värden försvinner från
mötet. Om detta inträffar tilldelas värdprivilegierna tillfälligt till en annan mötesdeltagare i mötet.

• När användare delar innehåll, och detta innehåll eventuellt inte kan ses av andra användare och därför
eventuellt inte kommer med i inspelningen, får användaren en varning om detta i form av ett verktygstips.

WBS29.9

Länk till personliga mötesrum för samarbete (CMR Cloud)

Mobila användare behöver inte längre ange namn och e-postadress när de ska delta i CMR Cloud-möten.
Istället ansluts de till mötet när de klickar på länken i e-postinbjudan eller på den personliga mötesrumsidan.

WBS29.8.1

Bollikonen för WebEx

Bollikonen för WebEx har uppdaterats med ny design.

WBS29.8

Mötesrum för samarbete

I version WBS 29.8 finns även stöd för mötesrum för samarbete (CMR Cloud). CMR Cloud är ett
revolutionerande sätt för dig att nå ut till fler personer än någonsin genom ett enda WebEx-möte. Du kan
skapa ett personligt mötesrum där personer kan delta i ditt möte via vilken plattform eller vilket verktyg de
än använder, däribland videokonferenssystem och -program. Det innehåller följande funktioner:
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• Möjlighet att ställa in ett personligt mötesrum som standardvy för Meeting Center- och Mitt
WebEx-sidorna.

• Förbättrad användarupplevelse på startsidan för det personliga mötesrummet.

• Mötesnummer och URL-adress tillagda (automatiskt markerade för att underlätta kopiering).

• Möjlighet att bokmärka sidor åt deltagare (Firefox och Chrome).

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

• 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 mötesinformationsfliken i personliga mötesrum.

• 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 ange inställningar via profilsidan.

• Värden känns igen via sin e-postadress när denna deltar i ett personligt mötesrum.

• Användare kan ringa in till CMR Cloud-möten via standardvideoenheter eller programapplikationer
som använder TCP- och TLS-protokoll.

Ny design på WebEx-sidan och tillgänglighetsuppdateringar

Förbättringar har gjorts av användarupplevelsen på webbplatssidor i WebEx-centra. WebEx-sidorna har fått
en modern design, men interaktionen har inte förändrats och alla funktioner fungerar som förut.

Tillgänglighetsstöd har också lagts till för att utöka vår tillgänglighetsnivå.

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 mötesrum 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

   Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)
8

Meeting Center
Nyheter



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

• Videovyn i videopanelen har fått en förbättrad layout.

• 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 mötesdeltagarna när delning 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

Ommötet har schemalagts med alternativen Pip ochMeddela 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. Dessa alternativ är endast tillgängliga för deltagare
som använder ettWebEx-mötesprogram. Om värden använder ett TelePresence-system eller enbart har deltagit
via ljud är dessa avancerade alternativ för att lämna möten inte tillgängliga.

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.

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 för
dessa paneler visas överst i mötesfältet. Användare kan öppna panelerna genom att klicka på ikonerna.
Standardläget för dessa paneler kan ändras i webbplatsens administrationsverktyg.

Smidigare och snabbare anslutningsupplevelse

Vi har arbetat med att förkorta tiden för anslutning till möten och är glada att kunna meddela att enligt våra
tester kan användare nu delta 30 % snabbare än förut. Dessutom har anslutningsupplevelsen blivit smidigare
genom att popup-meddelanden om anslutning har tagits bort och deltagarstatusen i mötesfönstret fått en renare
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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 av WebEx produktivitetsverktyg, däribland stöd för Mac. Mer information finns i
Produktivitetsverktyg.

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 denna första gång kan användare delta utan dessa extra åtgärder.

Uppdateringar av webbplatsadministrationen

Uppdateringar har gjorts i webbplatsadministrationsverktyget. Förmer information, seWebbplatsadministration.

Förbättrad ljudupplevelse med bredbandsljud i WebEx internettelefon (VoIP) och WebEx-ljud.

Nu har mötenmedWebEx-ljud och endast internettelefon (VoIP) en bättre mötesupplevelsemed bredbandsljud
när användare ansluter till ljud med sina datorer (internettelefon).

Bredbandsljud avser också högupplöst röst. Med bredbandsljud fångas ett bredare frekvensintervall, vilket
ger tydligare ljudanslutningar.

Skrivbordsprogram förWindows,Mac och Linux, Apple iPad och iPhone-enheter samtmobila Android-enheter
stöds. Bredbandsljud stöds även för nätverksbaserad inspelning av möten med endast internettelefon och
WebEx-ljud.

Kodek för bredbandsljud (OPUS) är nu standardkodek för WebEx-deltagare som använder internettelefon.
OPUS-kodeken är överlägsen gällande att dölja paketförluster (PLC) och föregripande felkorrigering (FEC)
och är mer motståndskraftig mot paketförluster. Resultatet blir bättre ljudkvalitet under mindre idealiska
förhållanden. OPUS avkodas till G711 för att kunna användas med TelePresence-system i CMR Cloud och
CMR Hybrid.

Det har en bättre brusreduceringsalgoritm som ger en mycket bättre upplevelse vid användning av datorljud,
även utan headset. Det inkluderar förbättrad jitterbuffert för UDP-baserad internettelefontrafik. Minskad
fördröjning och dataförlust med den mindre paketsamplingsstorleken 20 ms.

Solaris-baserade datorer, mobilaWindows-enheter och BlackBerry-enheter fortsätter att använda smalbandsljud
för internettelefonljud. Om en användare deltar i ett möte via någon av dessa enheter används smalbandsljud
i hela mötet.

Företagsadressbok och personlig adressbok i webbplatsadministrationen och Mitt WebEx

Till företagsadressboken, som finns i Webbplatsadministrationen och Mitt WebEx, och till användarens
personliga adressbok, som finns i Mitt WebEx, är det enbart möjligt att importera flera kontakter genom att
använda komma- eller flikavgränsade filer (.csv). Om du vill överföra en komma- eller tabbavgränsad .csv-fil
markerar du filen och väljer den avgränsare som gäller för din fil (tabb eller komma) och klickar sedan på
Importera. WebEx-adressbokformatet kan även exporteras från webbplatsadministrationen eller från Mitt
WebEx.

WBS29.7

WebEx produktivitetsverktyg
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Uppdateringar har gjorts av supporten för WebEx produktivitetsverktyg. Se tabellerna Support för WebEx
produktivitetsverktyg under Produktivitetsverktyg för mer information.

WBS29.6

Uppdateringar av operativsystems- och webbläsarstöd

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

WBS29.5

Uppdateringar av 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

Under alternativet Tillåt inte återanvändning av tidigare lösenord i webbplatsadministrationen kan
webbplatsadministratörer nu välja ett intervall mellan 3 och 8 tidigare lösenord. Den nya standarden är 3.

Uppdateringar av operativsystemsstöd

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

WBS29.3

WebEx produktivitetsverktyg

Uppdateringar har gjorts av supporten för WebEx produktivitetsverktyg. Se tabellerna Support för WebEx
produktivitetsverktyg under Produktivitetsverktyg för mer information.

Säkerhetsförbättringar för VeriSign-säkerhetsservrar

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

• *.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

• Praktisk labbsession i Training Center

Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)    
11

Meeting Center
Nyheter

https://www.verisign.com/repository/crl.html
https://www.verisign.com/repository/crl.html


• 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.

WBS29.1

Plattformsoberoende stöd:

Uppdateringar har gjorts av webbläsarstöd. Se avsnittet Stöd för operativsystem och webbläsare i Systemkrav
och stöd för funktioner för mer information.

WBS29

Indikator ”Dokument 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 överförs. Användare kan inte avbryta överföring av flera filer i kön, men dessa filer kan
tas bort efter att de har överförts.

Förbättringar av stöd för flera bildskärmar

• 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.

Inspelning av CMR Hybrid WebEx

Från och med WBS29 kan du spela in video och ljud, dela filer, chatta och genomföra omröstningar i CMR
Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence). Tryck på Spela in, precis som du vanligtvis gör under
WebEx-möten, så kommer dina inspelningar att visas i listanMina filer >Mina inspelade möteni avsnittet
Mitt WebEx.

Filformat: CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video spelas in i 360 p.

Visa inspelningar: Du kan visa dina inspelningar från listan Mina inspelade möten genom att välja
Spela-knappen. Vår spelare för direktuppspelning låter dig se skärmdelning, programdelning, videoflöden
från den aktiva talaren, mötesdeltagarlistan, chatt och omröstningar.

Hämta inspelningar: Du kan hämta skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen av ditt möte som en
MP4-fil som kan spelas upp i de flesta vanligt förekommande videospelarna. Den hämtade inspelningen
innehåller inte den aktiva talarens videoflöden, mötesdeltagarlistan, chattar eller omröstningar.

   Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)
12

Meeting Center
Nyheter



Redigera inspelningar: För att redigera en inspelning kan du hämta MP4-filen och använda din egen
MP4-videoredigerare.

Ljudkarta: En ny funktion i vår spelare för strömning visar tiden då varje person talar (för upp till sex
personer). Du kan använda ljudkartan för att navigera till viktiga platser i mötet där varje deltagare pratar.

Om du är mötesdeltagare kan du spela in mötet om värden har aktiverat inspelning för dig.

Stöd för TelePresence-integrering

Uppdateringar har gjorts av programvarukraven för TelePresence-integrering. För mer information, se avsnittet
Stöd för TelePresence-integrering i Produktivitetsverktyg.

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 Plattformsoberoende kända problem och begränsningar.

Mötesrum för samarbete (CMR)

Problem sompåverkarmötesrum för samarbete (CMR), exempelvis CMRCloud-möten ochCMRHybrid-möten
(WebEx-aktiverad TelePresence), finns under Kända problem/begränsningar gällandemötesrum för samarbete
(CMR).

Personliga mötesrum

Linux-system, BlackBerry 10-enheter och Windows Phone 8 – du kan inte starta eller vara värd för ett
möte i ditt personliga mötesrum via Linux-system, en BlackBerry 10- eller Windows Phone 8-enhet.

Lobby i personligt mötesrum – användare som har följande enheter eller system kan inte vänta i lobbyn när
det personliga mötesrummet är låst: Linux-system, TelePresence-enheter, Windows Phone 8-enheter och
BlackBerry 10-enheter. Dessutom kan användare som endast ska delta i ljuddelen av ett möte inte vänta i
lobbyn när det personliga mötesrummet är låst. Dessa användare får ett meddelande som informerar dem om
att rummet är låst, och kommer inte att kunna delta förrän rummet har låsts upp.

Ytterligare problem som påverkar personliga mötesrum och mötesrum för samarbete (CMR) finns under
Kända problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete (CMR).

Mötesupplevelse

• Tangetbordsnavigering och skärmläsarstöd:

◦ Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

◦ Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

◦ Objekt i helskärmsvideovisning stödjer inte navigering med tabbtangenten.

◦ Komponenterna i användargränssnittet för video stödjer inte skärmläsare.

◦ Miniatyrvideobilderna stödjer inte skärmläsare.

◦ Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stödjer inte skärmläsare.

◦ Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stödjer inte skärmläsare.
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• Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

• Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare

• När presentatörer på Mac kommenterar under program- eller skärmdelning (tidigare kallat
”skrivbordsdelning”) och samtidigt tar anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och
omröstningen inte sparas.

• När användare påMac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge
går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat

• På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens
skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan 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 Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att
mötet kopplas från för presentatören

Funktionen ”Alla kan dela”

• Funktionen ”Alla kan dela” är inte tillgänglig på Linux-plattformar. Den är inte heller tillgänglig för
mobila användare som har en tidigare version av den mobila CiscoWebExMeetings-appen. Funktionen
kommer att stödjas i Cisco WebEx Meetings version 6.6 och senare på iPhone och iPad, version 3.6 och
senare på BlackBerry 10-enheter och version 6.5 och senare på Android-enheter. Mobila användare som
har en tidigare version av appen kan fortfarande göras till presentatörer genom att presentatörsrollen
överlåts till dem.

• Om en värd startar ett möte via en dator och sedan inaktiverar funktionen ”Alla kan dela” under mötets
gång kommer mötesdeltagare som använder tidigare versioner av Cisco WebEx Meetings-appen på
iPhone, iPad, BlackBerry 10-enheter och Android-enheter fortfarande att kunna dela innehåll under
mötet.

• Användare som har Cisco WebExMeetings-appen kan inte inaktivera funktionen ”Alla kan dela” under
mötets gång. Istället följer dessa användare webbplatsadministrationens inställning för funktionen.

Kommandot ”Lämna möte”

Kommandot Lämna möte är inaktiverat på webbplatser som använder tredjepart för ljud via
telefonitjänstleverantörer (TSP).

Länkar som genereras av WebEx-centra och WebEx-inspelningstjänster

Som del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att
förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx
Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Därmed har
befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya
länkar. Mer information och anvisningar finns i Vanliga frågor om uppdatering av kryptografiska nycklar för
WebEx.

Windows 8 och 8.1

• Om en presentatör som använder Windows 8 eller 8.1 delar sitt program eller sin skärm (tidigare kallat
”skrivbordsdelning”) kommer övriga mötesdeltagare att se streckmönstrade fönster ovanpå det delade
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innehållet på platser där paneler är öppna. Detta problem påverkar alla paneler, däribland
möteskontrollpanelen, mötesdeltagarpanelen, chattpanelen och delningsindikatorer. Vi rekommenderar
att presentatörer som använder Windows 8 eller 8.1 håller paneler stängda i så hög utsträckning som
möjligt för att övriga mötesdeltagare ska få så bra visningsupplevelse som möjligt.

• Vid anslutning till en fjärrdator via 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 skärmdelning.

Stöd för Microsoft Office 2013

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

◦ Animeringar och övergångar

◦ Inbäddade video- eller ljudfiler

◦ PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

◦ UCF-verktygslåda

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

• 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 i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse 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 program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

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

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

• När mötesdeltagaren deltar via Cisco WebEx Connect-programmet.

• När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet.

• När enmötesdeltagare som använder One Touch TelePresence Plus inte använder SAMLSSO-inloggning.
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• 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 möjlighet att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en
universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (Windows 7-system har förinstallerade universella
skrivardrivrutiner.)

Fildelning stöds inte i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).

Delning av direktuppspelad media

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-spelaren.

• 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

Fildelning stöds inte i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).

Kan inte delta i möte

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. Exempelvis visas inte vissa animeringar och bilder, alternativt ser de
förvrängda ut.

Dela Office 2010-dokument

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

Importera adressböcker till Microsoft Outlook 2010

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

Helskärmsvideovisning

När presentatören växlar till helskärmsvideoläge under skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning"),
eller vid program- eller dokumentdelning, pausas delningen på deltagarens sida (den skärm som senast delades
låser sig) om han eller hon bara har en bildskärm. När presentatören avslutar helskärmsvisning av video
kommer delningen att återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i helskärmsvideoläge när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur
helskärmsvideoläget när presentatören börjar dela igen.

Om presentatören har två eller fler bildskärmar kan han eller hon enkelt dela innehåll på en bildskärm och
växla till helskärmsvideo på en annan bildskärm.

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
går det ”delade” tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

Använda applikationen Cisco WebEx Meetings på 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 per användning (Pay Per Use; PPU)

• Personliga konferenser

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

• Du kan endast hämta applikationen 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
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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.

Kända problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete
(CMR)

Vanliga problem med CMR

Detta avsnitt innehåller kända problem och begränsningar som endast påverkar möten i mötesrum för samarbete
(CMR), exempelvis CMR Cloud-möten och CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence):

• Skicka video från WebEx-program till videokonferenssystem eller -program

Ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte startar alltid med den bästa videoupplösningen mellan
TelePresence (eller andra videokonferenssystem eller -program) och WebEx. Om HD-upplöst video
finns tillgänglig kommer den även att finnas tillgänglig för alla deltagare. Om någon av mötesdeltagarna
på WebEx-sidan upplever sämre nätverksförhållanden kommer upplösningen mellan TelePresence och
WebEx att nedgraderas för att tillgodose denna mötesdeltagare. Detta innebär att videoupplösningen
även kommer att nedgraderas för övriga deltagare. Den lägsta bithastigheten som ett WebEx-program
måste bearbeta från WebEx Cloud för att kunna ta emot både video och program- eller skärmdelning
(tidigare kallat ”skrivbordsdelning”) är 1,2 Mb/s. Om hastigheten är lägre än denna kommer
WebEx-programmet endast att visa det delade programmet eller skärmen.

Om WebEx-programmet, på grund av låg nätverksbandbredd eller dåliga förhållanden (exempelvis
CPU- eller RAM-användning) som är lokala för WebEx-programmet, inte kan bibehålla en hastighet
på 1,2 Mb/s kommer användare från och med WBS29.11 att få ett varningsmeddelande om "låg
bandbredd" istället för att TelePresence-videon visas. I WBS29.11 och senare får användare av
WebEx-programmet regelbundet och automatiskt sin anslutning till WebEx Cloud testad. Detta för att
avgöra huruvida eventuella nätverks- eller lokala förhållanden har avhjälpts. Om de kan sända och ta
emot video med bithastigheten 1,2 Mb/s eller högre kommer de att kunna återuppta videosändning och
-mottagning.

Se "Förutsättningar" i Distributionsguide för företag för Cisco WebEx Meeting Center med mötesrum
för samarbete på sidan Konfigurationsguide för Cisco WebEx Meeting Center för information om
rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMR Cloud-möten.

För information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfigurering, se "Förutsättningar" i
kapitlet "Funktioner och viktig information omCiscoWebEx" och "Tips för felsökning vid låg bandbredd
medWebExMeeting Center-klienten iWindows ellerMac" i kapitlet "Felsökning" i Konfigurationsguiden
Cisco CollaborationMeeting Rooms (CMR)Hybrid på sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence
Management Suite (TMS). För mer information om rekommenderade administrationsinställningar för
att minska bandbreddsproblem, se Nyheter.

• Kvaliteten på presentationer och datadelning

Om du inte har tillräcklig bandbredd kan dina presentationer och din datadelning i CMR Cloud- och
CMR Hybrid-möten minskas till XGA (1024 x 768 upplösning) och 5 fps. I TelePresence-system ser
användare ett ”brevlådeformat”. Från och med WBS29.8 stöds en upplösning på upp till 720 p så länge
allaWebEx-deltagare har minst 2Mpbs och datadelningen kan täcka hela TelePresence-systemets skärm
på både 4:3 och 16:9 TelePresence-system utan att beskäras. Från ochmedWBS29.11med TelePresence
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Server 4.1 och Conductor XC 3.0 stöds 1080 p upplösning så länge alla WebEx-deltagare har minst 3
Mbps. Om inte alla deltagare i mötet uppfyller det lägsta bandbreddskravet kommer alla deltagare att
sänkas till den lägsta upplösningsnivån för datadelning. Om till exempel 720 p upplösning används,
men en av deltagarna har en bandbredd som ligger under tröskeln, sänks upplösningen till 720 p för alla
deltagare. Eller om TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 används stöds normalt sett 1080 p,
men om någon av deltagarna inte har minst 3 Mbps sänks upplösningen vid datadelning till 720 p för
alla deltagare. Kvaliteten på presentationen och datadelningen mellan TelePresence-system ändras inte
och upplösningen är baserad på inställningarna för TelePresence Server eller Cisco TelePresence
MCU-serie. Kvaliteten på presentationer och datadelning mellan WebEx-program är hög. Dessa
kvalitetsbegränsningar för presentationer och datadelning gäller inte för endast-WebEx-möten som
använder ett egenutvecklat datarenderingsformat.

• Videoupplevelse under möten

WebEx-användare ser endast den aktiva talarens, eller den senaste aktiva talarens, videoslutpunkt i
WebEx-programmet. Videoslutpunktanvändare som inte talar syns inte i WebEx-programmet.
TelePresence-video visas inte i WebEx-miniatyrbilder.

Videoslutpunktanvändare ser endast den aktiva talaren, eller den senaste aktiva talaren, från WebEx på
sina skärmar. WebEx-användare som inte talar syns inte på skärmen.

Om det förekommer oljud i bakgrunden i ett TelePresence-rum kan det göra att videon i
TelePresence-rummet visas som aktiv talare iWebEx-mötet. Vid behov kan värden använda kommandot
Lås video för att låsa visningen av video hos en annan deltagare.

För användare som deltar i ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte från Apple iPad eller iPhone via
mobilnätet syns inte videor i TelePresence-system, men ljudet hörs fortfarande. Deltagarnas video är
fortfarande synlig i WebEx-program. Det här problemet inträffar eftersom 180 p video krävs för att
skicka video till TelePresence-system, men att skicka 180 p video över mobilnätverk stöds inte på grund
av Apple iTunes stores krav på appar. Det här problemet inträffar bara över mobila nätverk och inte när
deltagare använder en iPad eller iPhone med Wi-Fi. Dessutom kan iPad- och iPhone-användare även se
en varning om låg bandbredd när de försöker visa video från TelePresence-deltagare, beroende på
kvaliteten och datahastigheten på anslutningen, oavsett om de använder mobila nätverk eller Wi-Fi.

• Standardfunktioner

Vissa standardfunktioner, däribland kommentering och whiteboarddelning, stöds inte för CMR Cloud-
eller CMR Hybrid-möten.

• Helskärmsvideovisning

När presentatören växlar till helskärmsvideoläge under skärm-, program- eller dokumentdelning pausas
delningen på deltagarsidan (den skärm som senast delades låser sig). När presentatören lämnar
helskärmsvisning av video kommer delningen återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i helskärmsvideoläge när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur
helskärmsvideoläget när presentatören börjar dela igen.

Om två bildskärmar används för WebEx-programmet på Mac eller i Windows kan användare visa
helskärmsvideo på den ena bildskärmen och skärm- eller programdelning i helskärm på den andra. Detta
görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen "Visa alla mötesdeltagare
i helskärm".

• Välkomstskärm

WebEx-startskärmen visas inte som standard på TelePresence-enheter och det rekommenderas att den
inaktiveras under webbplatsadministrationsinställningarna för både CMRCloud- och CMRHybrid-möten.

• Konton för ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP)
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För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värdmed ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller CMR Cloud-möten där det andra är schemalagt att
börja direkt efter att det första slutar och omTelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger
det första mötet efter dess schemalagda sluttid kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom
samma TSP-ljudkonto och värdens åtkomstkod inte kan användas för båda mötena samtidigt.

För att komma runt det här problemet kan värdar konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika
värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet.
Ett annat alternativ är att administratören inaktiverar alternativet att TelePresence-systemet automatiskt
förlänger mötet.

CMR Cloud-problem

• Enhetsstöd för BlackBerry 10 och Windows Phone 8

CMR Cloud-möten stöds för närvarande inte på BlackBerry 10- och Windows Phone 8-enheter.

• Fil- eller whiteboarddelning

Om enWebEx-användare delar en fil eller en whiteboard under ett CMRCloud-möte kommer filen eller
whiteboarden inte synas för användare som deltar via ett videokonferenssystem eller -program. Om
värden försöker dela denna typ av innehåll via ett skrivbordsprogram kommer både värden och användarna
av videokonferenssystemet eller -programmet att få en varning som informerar dem om denna
begränsning. Det rekommenderas att värden istället använder program- eller skärmdelning (tidigare
kallat ”skrivbordsdelning”).

• Starta ett möte i ett personligt mötesrum via mobilappen

Om webbplatsadministratören har angett att möteslösenord krävs på en WebEx-webbplats, och en värd
sedan försöker starta ett möte i ett personligt mötesrum via mobilappen CiscoWebExMeetings, kommer
värden att få ett felmeddelande om att mötet inte kan startas. Om detta inträffar kan värden utföra följande
steg för att korrigera problemet:

1 Logga in på WebEx-webbplatsen.
2 VäljMitt WebEx.
3 Välj Inställningar.
4 Välj inställningar för "Träffas nu".
5 Avmarkera alternativet Använd det personliga mötesrummet för alla mina direktmöten.
6 Ange ett tillfälligt mötesämne under Ämne.
7 Ange ett tillfälligt möteslösenord underMöteslösenord.
8 Bläddra nedåt och välj Spara.
9 Välj länken Inställningar på den vänstra navigeringsraden igen.
10 Välj inställningar för "Träffas nu".
11 Markera alternativetAnvänd personligt mötesrum för alla mina direktmöten så att detta nu är valt.
12 Bläddra nedåt och välj Spara.

• Lobby i personligt mötesrum

Mötesdeltagare som väntar i lobbyn av ett personligt mötesrum kan bli frånkopplade efter en viss tid,
om inte värden startar mötet inom 30 minuter efter att den första personen anslöt till lobbyn via en
videoenhet eller -program. Mötesdeltagare som blir frånkopplade kan alltid återansluta till värdens
personliga mötesrum.

• Lämna eller återansluta till ett personligt mötesrum
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I vissa fall kan värden höra en ljudsignal om ett ogiltigt möte om hen avslutar ett CMR-möte genom att
lämna sitt personliga mötesrum och sedan återansluter till det personliga mötesrummet igen inom några
sekunder. Om detta inträffar bör värden avsluta samtalet och vänta några sekunder innan hen åter ringer
till det personliga mötesrummet.

• 12-timmarsgräns

Ett schemalagt CMR Cloud-möte kan inte pågå längre än 12 timmar. Värden och mötesdeltagarna kan
återansluta till mötet eller schemalägga ett nytt.

• Ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP)

För vissa WebEx-webbplatser som använder tredjepartsleverantörer av telefonitjänster (TSP) kan
TelePresence-användare inte delta i CMR-möten förrän de har konfigurerat det avgiftsbelagda
telefonnumret för telekonferensleverantören. För att undvika detta problem under möten rekommenderar
vi att värden anger det avgiftsbelagda numret för TSP-ljudtjänsten när hen konfigurerar sitt personliga
mötesrum.

På grund av att vissa utringningssekvenser innefattar flera steg och längre bearbetningstider som inte
kan avbrytas kan det ta en stund innan ljuddelen av mötet i det personliga mötesrummet kan slås samman
med informationen från TSP-ljudbryggan. Under denna tid får användare som deltar via videoenheter
eller -program inte någon indikation om att deras ljud inte kan höras av användare som deltar viaWebEx.
För att undvika detta problem bör samtliga mötesdeltagare vänta tills TSP-ljudets utringningssekvens
är slutförd, vilket indikeras av att ikoner i form av telefonheadset dyker upp vid mötesdeltagarnas namn
i mötesdeltagarlistan.

• Felaktiga konfigureringar

Om en användare försöker delta i ett möte via en fristående videoenhet eller -program, eller via en lösning
som använder samtalskontroll och brandväggsgenomströmning, och de inte har konfigurerat sitt system
på korrekt sätt kan de eventuellt inte delta i möten. Webbplatsadministratörer ska följa riktlinjerna i
Distributionsguide för företag för Cisco WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete på sidan
Konfigurationsguide. Användare bör följa riktlinjerna i Användarguide för WebExMeeting Center med
mötesrum för samarbete (CMR Cloud) som finns på sidan Användarguider.

• Nätverksproblem

På grund av nätverksförsämringar eller paketförlust kan visningsnamnen på mötesdeltagare som deltar
i möten i personligamötesrum via en videoenhet eller -program visas i trunkerad form i videoslutpunktens
vy för aktiv närvaro. Denna trunkerade visning ses av användare som deltar i CMR Cloud-möten via en
videoenhet eller -program.

• Okrypterade TelePresence-enheter

Om du konfigurerar ett CMR Cloud-möte och deltagarna deltar via okrypterade TelePresence-enheter
kan detta WebEx-möte inte anses vara helt säkert eftersom det innefattar enheter vars anslutningar inte
helt kan säkras.

Interoperabilitet mellan Microsoft Lync och CMR Cloud

• Microsoft Lync-användare kan inte starta ett möte som mötesvärd. Om de gör detta kommer de inte att
kunna sända och ta emot video.

• När en användare startar eller deltar i ett möte via ett Lync-program genom att trycka på den vanliga
samtalsknappen (telefonluren) kommer hen inte att kunna sända och ta emot video. I detta fall deltar
användaren som en inringningsanvändare med endast ljud.

• Det kan ta upp till 6 sekunder innan en Lync-mötesdeltagares video syns i mötet.
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• Lync-användare som ringer till meet@<sitename>.webex.com för att ange ett mötesnummer kan inte
sända eller ta emot video när de deltar i mötet.

• När en Lync-användare trycker på samtalsknappen i Lync för att delta i en värds möte som startats via
en videoslutpunkt (videoenhet eller -program) blir Lync-användaren frånkopplad inom 10 sekunder.

• När en Lync-användare deltar i ett möte för värden kommer denna användare inte att kunna förflyttas
från lobbyn till själva mötet med video.

• Lync-användare kan inte dela innehåll i ett CMR Cloud-möte.

• Lync-användare på Mac-system eller mobila applikationer kan inte se video från mötet och inte heller
sända sin egen video till mötet.

• Om en Lync-användare använder funktionerna ”pausa” och ”återuppta” under tiden de ansluter till ett
möte kan oväntade problem inträffa. Dessa kan innefatta att media inte återupprättas efter att användaren
har återupptagit anslutningen, att felmeddelanden visas i Lync-programmet och att visning av den egna
videon i Lync inte fungerar.

Integrationsproblem med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande problem gäller gemensamma möten mellan WebEx och TelePresence i CMR Hybrid-lösningen:

•Mötesdeltagarlista

• WebEx-värden i ett gemensamt CMR Hybrid-möte mellan WebEx och TelePresence kommer inte
att kunna se en fullständig lista över alla WebEx- och TelePresence-mötesdeltagare.

• TelePresence-mötesdeltagare listas som ”TelePresence-system” iWebEx-mötesdeltagarlistan under
ett CMR Hybrid-möte.

• Undantag i en återkommande mötesserie med WebEx produktivitetsverktyg

Även om version WBS29.11 kommer att ha stöd för undantag i återkommande mötesserier för endast
WebEx-möten på CMR Hybrid-webbplatser och på CMR Cloud-webbplatser, kommer undantag för
återkommande mötesserier inte stödjas på WBS29.11 för CMR Hybrid-möten. Om ett undantagsmöte
i en mötesserie skapas via antingen Cisco TelePresence Management Suites (TMS)
schemaläggningsmetoder (Cisco TelePresence Management Suite Administrator, Ciscos smarta
schemaläggare, o.s.v.) eller via mobila kalendrar som synkroniseras med Microsoft Exchange som är
anslutet till TMS, kan det resultera i att användare inte kan delta i WebEx-delen av mötet via ett
WebEx-program. Detta gäller om undantaget inträffar vid en senare tidpunkt än den senaste ordinarie
mötesförekomsten i serien.

Följande problem finns för undantag till en återkommande mötesserie med CMR Hybrid-möten och
produktivitetsverktyg:

• Undantag till en mötesserie för CMR Hybrid-möten stöds fortfarande INTE i WBS29.13 och
användare varnas för detta (exempelvis är ändringsalternativ som inte stöds inaktiverade och
felmeddelanden ingår i e-postinbjudningar) när de försöker schemalägga sådana med hjälp av
produktivitetsverktyg.

• WebEx-mötesprogram och TelePresence-enheter kan delta i samma CMR Hybrid-möten, även
om ett normalt undantag har skapats för en mötesserie.WebEx har inte stöd för att skapa överblivna
mötesundantag, till exempel att lägga till WebEx till en förekomst i en mötesserie.

• Värdar kan fortfarande redigera följande objekt för en CMR-mötesserie som inte har undantag:
WebEx-specifika egenskaper, till exempel ersättningsvärdar, ljudalternativ och lösenord till
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WebEx-möten; Microsoft Outlook-egenskaper, till exempel ämne och deltagare; samt
TelePresence-egenskaper.

• När ett undantag har gjorts för en CMR Hybrid-mötesserie gäller följande villkor:

• Standardegenskaperna i Outlook kan fortfarande redigeras både för undantaget och för
mötesserien

• TelePresence-egenskaperna kan inte redigeras för antingen undantaget eller för mötesserien
(panelen för att redigera TelePresence-inställningar är inaktiverad).

• De specifikaWebEx-egenskaperna kan inte redigeras varken för undantaget eller mötesserien.

• Om en serie med enbart WebEx-möten har undantag kan TelePresence inte läggas till i den.

• Till skillnad från tidigare versioner är följande funktioner inte tillgängliga för CMR
Hybrid-användare med WBS 29.11.3 och senare:

◦ CMR Hybrid-användare har inte möjligheten att redigera TelePresence-egenskaperna eller
WebEx-specifika egenskaper i en CMR Hybrid-serie med undantag.

◦ CMR Hybrid-användare har inte möjlighet att helt lägga till eller ta bort TelePresence eller
WebEx från en serie med undantag.

• Mac-versionen av produktivitetsverktygen, som är en nyhet i WBS29.13, förväntas ha liknande
begränsningar för undantag i en mötesserie.

• Göra någon till presentatör

Ett TelePresence-system kommer att bli presentatör när en VGA-kabel ansluts till den bärbara datorn.
I ett vanligt WebEx-möte måste användare be mötesvärden att göra användaren till presentatör.
Möjligheten för vem som helst att ”ta över bollen” eller be om att bli presentatör är aktiverad för CMR
Hybrid-användare som standard. Från och med WBS29.11 innebär funktionen ”Alla kan dela” att vem
som helst kan dela utan att be presentatören om lov. Det här alternativet är också aktiverat som standard
för CMR Hybrid-användare. Om du är ansluten till både Cisco Jabber och WebEx på samma dator och
försöker dela innehåll från Jabber kommer du att få upprepande delningsfönster. Vi rekommenderar att
du alltid delar från WebEx om du har både Jabber och WebEx på din dator.

• Tidszon

Tidszonen på WebEx-webbplatsen måste överensstämma med tidszonen i Cisco TelePresence
Management Suite, annars kommer mötestiden inte synkroniseras.

• Lämna ett möte

När alla TelePresence-slutpunkter lämnar ett CMR Hybrid-möte och det inte finns några
WebEx-programanvändare som kan överta värdrollen (eller om de enda kvarvarande deltagarna i CMR
Hybrid-mötet använder enbart ljud), samt om kapacitetsbegränsningarna i TelePresence Management
Suite inte gör det möjligt för TelePresence-sidan av mötet att automatiskt förlängas efter schemalagd
sluttid, kommer mötet att avslutas. Detta till skillnad från möten för enbart WebEx, där alternativet finns
att automatiskt förlänga mötet om deltagarna endast använder ljud.

• Delning av fil och whiteboard

Det finns inget stöd för delning av fil och whiteboard i CMR Hybrid-möten. Vi rekommenderar att du
istället använder skärm- eller programdelning.
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För ytterligare kända problem och begränsningar för CMR Hybrid, se Kända problem/begränsningar för
Windows och Kända problem/begränsningar för Mac i Produktivitetsverktyg.

Sammanfattning av skillnader från den föregående låsta
versionen

Följande avsnitt sammanfattar skillnaderna mellan den låsta versionen WBS29.13.10 och den tidigare låsta
versionen (WBS28.12.2).

Modern och förenklad mötesupplevelse (Meeting Center och Event Center – Windows)

• Ny modern design och ren layout

• Nya ikoner, typsnitt och färger

• Sammanslagna kontroller på snabbstartsidan

• Förbättrade panelikoner

• Intuitiv dialogruta för ljud

• Förbättrad dialogruta för delning

• Förbättrad dialogruta för inbjudningar och påminnelser

• Deltagare kan visa skärm- och programdelning i en mötesflik

• Minimera övergångar för deltagare och ger samtidigt en enkelt åtkomst till video- och möteskontroller

• Innehållsdelning och storleken på videon kan justeras genom att dra muspekaren

• Lätt att nå kommenteringsverktyg och andra funktioner

• Vertikal kommentarsrad med uppdaterade ikoner (endast Windows)

• Lätt att nå visningsalternativ för att kontrollera visningsinställningar

• Nya och uppdaterade ikoner för kommenteringsverktyg

• Förbättrade dialogrutor

• Förbättrade meddelanden

• Nya ikoner i mötets kontrollpanel för presentatören

Förbättrad mötesupplevelse och användarvänlighet

• När värden deltar överförs automatiskt presentatörsrollen till värden, även om den första deltagaren har
blivit presentatör. Det enda undantaget är om en deltagare delar innehåll. (Meeting Center)

• Låter automatiskt presentatörsrollen överföras till den person som kontrollerar mötet

• Skärmsläckaren är inaktiverad under innehållsdelning (alla Center)

• Låter användare fokusera på innehållet utan avbrott

• Webbplatserna kommer automatiskt att ha Chatt- och Anteckningspanelerna minimerade. Dessa paneler
visas som ikoner längst upp som användare kan välja för att öppna (Meeting Center och Event Center)
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• Standardinställningarna kan ändras under Webbplatsadministrationen

Förbättrad videoupplevelse (Meeting Center och Event Center – Windows)

• Nya layoutalternativ för videokontroll överst på deltagarlistans videofönster

• När en användare sänder video ändras standardvisningen av mötesfönstret till 50 % videovy (såvida inte
delning pågår)

• När två eller fler personer sänder video ändras videopanelen automatiskt till visning avminiatyrvideobilder

• Om en kamera upptäcks kommer användaren att se ett meddelande om att skicka video (endast Meeting
Center)

• Användare kan dessutom välja att skicka video som standard i alla möten (kan ändras under
videoinställningar)

Videoförbättringar

• Den inledande bildrutefrekvensen för miniatyrbilder och aktiva videor har ökats från 6 fps till 15 fps

• Ger en god videoupplevelse på jobbet, där man vanligtvis har bra bandbredd

• Det snurrande hjulet blir till ett felmeddelande efter 5 sekunder

• Automatisk videoåterställning under CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence) efter att
video har inaktiverats på grund av låg bandbredd

Inaktivera ljudton när användare ansluter till eller lämnar ett möte (Meeting Center)

• Nytt alternativ för att när som helst inaktivera ljudton när användare ansluter till eller lämnar ett möte
(piper eller läser upp namn)

• Kan slås på igen vid behov

• Förhindrar störningar under möten när ett stort antal mötesdeltagare lämnar mötet

Värden kan lämna mötet utan att avsluta det (Meeting Center)

• Värdrollen överförs automatiskt till en annan mötesdeltagare om värden lämnar mötet från
WebEx-programmet utan att avsluta det (gäller inte när värden är i TelePresence-systemet eller bara har
deltagit med ljud).

• Låter möten fortsätta när värden lämnar mötet och har glömt att tilldela en värd manuellt

Alla kan dela (Meeting Center)

Låter mötesdeltagare dela innehåll direkt utan att först behöva bli presentatör. Det här alternativet är aktiverat
som standard för nya webbplatser. Värden kan inaktivera alternativet under mötets gång.

Ny design på WebEx-sidan och tillgänglighetsuppdateringar

• Förbättrad tillgänglighet och förenklad användarupplevelse

◦ Inloggningssida
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◦ Möteskalender (”Bläddra bland möten”)

• Mötesschemaläggare (jämförelse)

• Avancerad Schemaläggare

• ”Välkomstsidan” heter nu ”Hem”

• Ändringar av Ett-klickmöten:

◦ Kommandot ”Ett-klick” har bytt namn till ”Träffas nu”

◦ Startar som standard ett möte i ditt personliga mötesrum

◦ Meddelande för att låta användaren veta att ”Träffas nu” startar ett möte i ditt personliga mötesrum

◦ Användarna kan ändra tillbaka till den gamla dynamiska länken under Inställningar

• Sammanslagna kalendervyer

• Schemaläggare

• Ändring av alternativ för mötesregistrering

• Introducerar e-postmallar i HTML för Meeting Center

• Deltagarsidan (mötesinformationssida)

• Icke-uppdaterande deltagarsidor har ändrats minimalt för enhetlighet

• Deltagarupplevelse för möten

◦ En snabbare och renare deltagarupplevelse

◦ Delta i möten snabbare

◦ Kortare anslutningstid

◦ Optimerade API:er

◦ Delta upp till *30 % snabbare (hastigheten beror på nätverks- och datorhastigheten)

• Smidigare deltagarupplevelse

◦ Mötesfönstret visas snabbare

◦ Sidor för enkelt deltagande

◦ Borttaget popup-meddelande om anslutning

◦ Inläsningsstatusen presenteras smidigt i mötet

• Förbättrad användarvänlighet

• Åtkomst till teknisk support under ett möte (är bara tillgänglig för kunder som harWebEx Cloud-anslutet
ljud (CCA) och stödet gäller endast ljud)

Ny design av händelseupplevelse i Event Center (Windows)

Modern och förenklad händelseupplevelse
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• Ny modern design och ren layout

• Nya ikoner, typsnitt och färger

• Sammanslagna kontroller i snabbstart

• Förbättrade panelikoner

• Uppdaterade frågor och svar

◦ Besvarade frågor i blått

◦ Obesvarade frågor i orange

• Uppdaterad dialogruta för sändning med ljud

• Nya ikoner, typsnitt och färger

Personliga mötesrum (endast Meeting Center)

• Dedikerat personligt mötesrum för Meeting Center

• Permanent och anpassat videokonferensutrymme

• Vad är personliga mötesrum och CMR Cloud? Ditt personliga mötesrum ger dina möten en destination
som är lätt att komma ihåg.

◦ Varje WebEx Meeting Center-värd har ett personligt mötesrum

◦ Permanent

◦ Vanity-URL

◦ Värdhantering av lobby (låsning av rum)

◦ Personliga mötesrummed CMRCloud innefattar alla funktionerna i ett personligt mötesrum samt:

◦ WebEx videobrygga – molnbaserad videobrygga som gör det möjligt för att användare att
delta från alla standardbaserade videoslutpunkter

◦ Video-ID

◦ Ytterligare tilläggstjänstprenumeration krävs

◦ Hemsidan blir sidan för ditt personliga mötesrum

◦ Värdhantering av lobby

◦ Meddelande vid delning (du kan välja det här meddelandet för att visa hela din lobby)

Schemalägg snabbt möten från Outlook med produktivitetsverktyget för Mac

Gå till supportsektionen på din webbplats för att hämta Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg:

• Gå till supportsektionen på din webbplats och välj Hämtningar.

• Så länge du har Mac som operativsystem kommer du att guidas till hämtningen av produktivitetsverktyg
för Mac (produktivitetsverktyget finns också för Windows).
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• Du behöver inte ange en webbplats-URL eftersom webbplats-URL:en fylls i automatiskt när du hämtar
den från din WebEx-webbplats

• Logga in med din e-postadress och ditt lösenord

• Det är enkelt att växla mellan webbplatser -- du kan logga ut och ange en annan webbplats-URL. Den
nya webbplats-URL:en kommer att sparas

• Mac-versionen av produktivitetsverktyget har en lättanvänd meny i Mac-verktygsfältet som du enkelt
når genom att välja WebEx-bollen i verktygsfältet

◦ Träffas nu och Schemalägg möte är huvudfunktionerna som är listade längst upp

◦ Starta ett direktmöte med Träffas nu

◦ Välj Schemalägg möte för att schemalägga ett Outlook-möte

◦ Kan skicka loggfiler till WebEx tekniska supportteam

• WebEx-integrering till Microsoft Outlook för Mac

◦ Välj Träffas nu i Outlook för att starta ett direktmöte

◦ Praktisk schemaläggning av möten i Outlook. När du väljer Schemalägg möte visas ett nytt
mötesmeddelande eller en ny kalenderpost

◦ Ange ämne, datum och tid för mötet och bjud in deltagare precis som vanligt.

◦ Du kan också börja med en normal kalenderpost och lägga till WebEx i den, schemalägg andra
WebEx-möten genom att välja Ändra WebEx-inställningar

◦ Du kan spara en personlig mötesmall med de alternativ som du alltid använder för en snabb
schemaläggning

◦ Du kan också ändra alternativen i de avancerade inställningarna

◦ Du kan nu skapa undantag i en återkommande mötesserie, förutom för CMR Hybrid-möten
(WebEx-aktiverad TelePresence)

Profil- och inställningsoptimering

Avdelningarna Mitt WebEx och Min WebEx-profil har optimerats till följande nya avdelningar:

• Profil

• Inställningar

• Inställningar: Allmänt

• Inställningar: Träffas nu

• Inställningar: Ljudinställningar

• Inställningar: Personligt mötesrum, schemaläggningsmallar, schemaläggningsalternativ, Support Center

Bredbandsljud och ljudaviseringar

Förbättrad ljudupplevelse med bredbandsljud i WebEx internettelefon (VoIP)
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• Både enbart-VoIP-möten och WebEx-ljud-möten stödjer bredbandsljud

• Windows-, Mac- och Linux-program, Apple iPad- och iPhone-appar samt Android-appar stöds

• Nätverksbaserad inspelning for möten med enbart internettelefoni (VoIP)

• Kodek för bredbandsljud (OPUS) är nu standardkodek förWebEx-deltagare som använder internettelefoni
(VoIP)

• Stöds inte med bredbandskodek

• Solaris-programvara, Windows-mobilappar och Blackberry-mobilappar använder även fortsättningsvis
smalband. Om deltagare deltar från något av dessa program använder hela mötet smalband.

• NBR-inspelning och uppspelning stöds för WebEx-ljudmöten

Varför WebEx internettelefoni (VoIP) har förbättrats

• Överlägsen mötesupplevelse med bredbandsljud

• Bredbandsljud kallas också HD-röst – bredbandsljud fångar ett bredare frekvensintervall, vilket ger
tydligare ljudanslutningar

• OPUS-kodeken är överlägsen gällande att dölja paketförluster (PLC) och föregripande felkorrigering
(FEC) och är mer motståndskraftig mot paketförluster. Resultatet blir bättre ljudkvalitet under mindre
idealiska förhållanden.

• Bättre brusreduceringsalgoritm – ger en mycket bättre upplevelse vid användning av datorljud, även
utan headset

• Förbättrad jitterbuffert för UDP-baserad internettelefonitrafik (VoIP)

• Minskad fördröjning och dataförlust med den mindre samplingsstorleken för paket på 20 ms

Ljudmeddelanden: Uppgifter om användarupplevelse

• Inringning:

◦ Om flera språk är konfigurerade för det land som användaren ringer från kommer användaren att
höra ”Välkommen tillWebEx” på det första språket, följt av ”för att fortsätta med <first language>,
tryck 1 följt av #”, ”för att fortsätta med <second language>, tryck på 2 följt av #”, och så vidare.

◦ När användaren har gjort sitt val hörs alla efterföljande meddelanden på det språket.\

◦ Om INTE flera språk är konfigurerade kommer användare att höra ”Välkommen till WebEx” och
alla efterföljande meddelanden på bryggans standardspråk (vilket antingen är amerikansk eller
brittisk engelska).

• Ring mig:

◦ Om en användare väljer tjänsten Ring mig till ett land som är kopplat till ett språk som inte är
engelska kommer användaren att höra det kopplade språket först och därefter upprepas meddelandet
på engelska.

• Andra uppdateringar

• Ljudtonen när någon deltar i eller lämnar ett möte har ändrats för att undvika att ljudsignalen av
misstag tolkas som ett DTMF-kommando
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• Mindre uppdateringar avmeddelandemanus i linjemed de senaste stilistiska riktlinjerna. Vi använder
nu till exempel ordet ”möte” istället för ”konferens”.

• Oviktiga meddelanden vid inringning och uppringning har tagits bort för att korta ner
deltagarupplevelsen

Uppdateringar av webbplatsadministrationen

• Existerande märkning bevaras med förenklad märkning

• E-postmallar med HTML-format – sortering

• HTML och oformaterad text

• E-postmallar – återgå till standard

• E-postmallar – vad du kan förvänta dig

• Inställningar för produktivitetsverktyg på Mac

• Inaktiverat värdkonto -- när ett värdkonto inaktiveras:

• Schemalagda möten eller händelser för den inaktiverade användaren kan inte startas

• Alternativ värd kan inte starta mötet eller händelsen

• Schemaläggning på uppdrag av en inaktiverad värd kan inte startas

• Ett meddelande visas att värden inte längre är aktiv och knappen Delta är inaktiverad

• Inga mötes- eller händelsepåminnelser, inget ljud

• Meeting Center – bläddra bland möten – startknappen borttagen

• Event Center – registreringslänken är borttagen från lista över händelser

• Event Center – registreringslänken är borttagen

• Training Center – deltagarvyn visar ett meddelande om att värden har inaktiverats och knappen
Delta är borttagen

• Gäller Meeting Center, Event Center och Training Center

• Deltagarprivilegier – skriv ut eller spara dokument

• Mötesschemaläggare

• Värden kan inaktivera eller aktivera möjligheten att skriva ut eller spara dokument

• Vid aktivering kan deltagaren spara eller skriva ut det dokument som delas om värden delar ett
dokument (inte skrivbord)

CMR Hybrid-integration (WebEx-aktiverad TelePresence)

CMR Hybrid-integrering (WebEx-aktiverad TelePresence) med WebEx produktivitetsverktyg innebär att
användare kan schemalägga och starta CMR Hybrid-möten som använder WebEx Meeting Center och Cisco
TelePresence.

E-postinbjudningsmallar för produktivitetsverktyg
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Mellan WBS28.9 och WBS29.13 har vissa ändringar gjorts av mallarna till e-postinbjudningar i
produktivitetsverktygen:

•WBS28.9 tillWBS28.12.27 –OmCMRHybrid inte har aktiverats för webbplatsen fanns två e-postmallar
för inbjudningar i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg till enbart WebEx-möten,
personlig konferens och enbart ljudmöten – en för värdar, som innehöll värdnyckeln och värdens
åtkomstkod, och en för deltagare, som inte innehöll information om värdnyckel eller värdens åtkomstkod.
Om CMR Hybrid var aktiverat på webbplatsen fanns bara en e-postmall för inbjudningar till CMR
Hybrid-möten, enbart-WebEx-möten, personliga konferensmöten och enbart-ljudmöten.Deltagarversionen
innehöll inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.11 till WBS29.13.2 – I Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg fanns bara en
e-postmall för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, enbart-WebEx-möten, personliga konferensmöten
och enbart-ljudmöten. Deltagarversionen innehöll inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.13.10 – För enbart WebEx-möten, personlig konferens och möten med enbart ljud var två
e-postmallar för inbjudningar tillgängliga i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg – en
för deltagare och en för värdar, som innehöll värdnyckeln och värdens åtkomstkoder. CMRHybrid-möten
stödjer fortfarande bara en e-postmall för inbjudningar, vilket är den användarversion som inte innehåller
värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.8 tillWBS29.13.10 – IMac-versionen avWebEx produktivitetsverktyg finns bara en e-postmall
för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, enbart WebEx-möten, personliga konferenser och enbart
ljudmöten. Deltagarversionen innehåller inte värdnyckeln och värdens åtkomstkod.

Mer information finns i Produktivitetsverktyg.

Förbättrad användning av CMR Hybrid-integrering i produktivitetsverktygen

I WBS 29 har användarvänligheten vid CMR Hybrid-integrering av produktivitetsverktygen förbättrats,
inklusive hjälptexter och verktygstips för förstagångsanvändare, komprimerbara mötesalternativspaneler och
statusindikatorer för att ange när ett WebEx-möte har lagts till eller TelePresence-resurser har reserverats.

Stöd för inspelning av CMR Hybrid-möten

Från och med WBS29 kan du spela in video och ljud, dela filer, chatta och göra omröstningar i CMR
Hybrid-möten. Tryck på Spela in precis som vanligt. För mer information, se Vanliga frågor om inspelning
och uppspelning i http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-user-guide-list.html.

Tillåt personer att delta via WebEx

Från och med WBS29 är alternativet Tillåt att personer deltar via WebEx i dialogrutan Mötesalternativ för
ett CMR Hybrid-möte inte längre ”Fast” – det innebär att det inte förblir markerat om det var markerat för ett
tidigare möte. Om du vill låta användare delta med hjälp av WebEx måste du markera rutan på nytt för varje
CMR Hybrid-möte.

Anger CMR Hybrid-möten i listan Mina möten

Vissa problem med att lista CMR Hybrid-möten i listan WebEx > Mina möten har åtgärdats.

Andra WebEx-funktioner

Vissa funktioner har lagts till eller förbättrats för enbart WebEx-möten som ännu inte har fullt stöd för CMR
Hybrid-möten:

• Undantag till återkommande mötesserier stöds inte för CMR Hybrid-möten. För ytterligare information
se avsnittet Problem med CMR Hybrid-integration (WebEx-aktiverad TelePresence) i Kända
problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete (CMR).
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• Personliga mötesrum stöds inte för CMR Hybrid-möten.

• Deltagare på iPad, iPhone och Android-enheter kan inte dela innehåll i CMR Hybrid-möten.
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K A P I T E L  2
Förbehåll

• Lösta förbehåll, sida 33

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

Tabell 1: Lösta förbehåll i version 29.13

Berört produktområdeBeskrivningSvårighetsgradFelnummer

AllaKan inte dela skrivbordet
på den andra bildskärmen
vid 150 DPI-inställning

3CSCus79914

AllaFördröjning vid visning
av sidan Mina möten

3CSCus81797

AllaFelaktiga kanjitecken på
sidan Mitt WebEx

3CSCut22150

AllaProblem att starta möten
med Mac OS 10.8 och
10.9

2CSCus79887

AllaMac OS som är
konfigurerat för japanska
kan inte spela upp
inspelningsfiler

3CSCut20168

AllaMac-klienten identifierar
inte standardljudenheten
korrekt när Airplay har
upptäckts

2CSCut24045
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AllaFel vid deltagande med
Mac-klient

2CSCut41682

AllaKan inte konvertera
inspelning till MP4 med
NBR-inspelaren

2CSCut51432

AllaOmdirigeras till en felsida
när statusvärdet för relä
är tomt

3CSCut13245

Event CenterLjud av/ljud på för alla
fungerar inte korrekt

3CSCus90729

Event CenterEtt ord är felstavat i
meddelandet ”kan inte
hitta mikrofon”

3CSCus94228

Meeting CenterÄven om sessionsgränsen
är satt till 1 kan värden
fortfarande starta
personliga rum

3CSCus64329

Meeting CenterFel vid deltagande via
webbläsaren Chrome för
Windows XP och Vista

3CSCus67309

Meeting CenterE-postinbjudningar till
personliga rum visar inte
webbplatsnamnen och
respektive alias korrekt

3CSCus73944

Meeting CenterVärden kan inte starta
Träffas nu-möten via
personliga rum från
Jabber

3CSCus86557

Meeting CenterNamnet på användare
som deltar med
specialtecken i sitt namn
visas inte korrekt

3CSCus88215

Meeting CenterFelaktig åtkomstkod i
Mac

3CSCus80914

Meeting CenterStart av
WebEx-mötesklient
misslyckas

3CSCut19109
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Meeting CenterDen aktiva talarens video
växlar till fel talare i
CMR Hybrid

3CSCus66962

Meeting CenterKan inte dela MP4-filer i
mötet

3CSCut15094

Meeting CenterAnvändare med
Android-mobilklient kan
inte höra rösten från PC i
möten med enbart
internettelefoni (VoIP)

3CSCut34028

Meeting CenterDeltagare kan inte se
video som delas av
presentatören

2CSCut20624

Meeting CenterStarttiden är inte korrekt
i IE9

3CSCut38101

Meeting CenterLjudet aktiveras för
deltagare innan värden
deltar i mötet

2CSCut31393

Meeting CenterMötet startar inte i Win
8.1

2CSCut36892

Meeting CenterDeltagare på
mobilklienter uppmanas
att ange möteslösenord

2CSCut44690

Meeting CenterDeltagare kan inte delta
innan värden när tiden för
att delta innan värden är
nådd

3CSCut48781

Meeting CenterTSP-hybridljud:
Knappsatsknappen är inte
aktiverad påMac-klienten

3CSCus81699

Meeting CenterPersonliga rum ska inte
vara aktiverade för Cisco
WebEx
Meetings-användare

3CSCus92716

Training CenterRegistrerings-ID visar
nollor i Training
Center-sessioner

3CSCus84382
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Training CenterPå Mac visas felaktiga
globala nummer för
inringning

3CSCut42457

ProduktivitetsverktygSSO-inloggning till
produktivitetsverktygen
fungerar inte vid
omdirigering av
webbplats-URL

2CSCus92250

ProduktivitetsverktygOklart felmeddelande om
produktivitetsverktyg när
nätverksfel uppstår

3CSCus74677

ProduktivitetsverktygSSO-inloggningsfel till
produktivitetsverktyg för
Mac

2CSCut06959

ProduktivitetsverktygKunder kan inte använda
produktivitetsverktyg för
att installera en
supportsession

3CSCut19686

ProduktivitetsverktygKan inte schemalägga ett
CMR Hybrid-möte i
produktivitetsverktyg för
Mac

2CSCut26273

ProduktivitetsverktygProduktivitetsverktyg för
Mac hanterar inte
borttagning av en
förekomst i ett
återkommande möte
korrekt

3CSCut28819

ProduktivitetsverktygProduktivitetsverktyget
hämtas inte vid flaggning
för automatisk
uppdatering i
webbplatsadministrationen

3CSCut26660

ProduktivitetsverktygCMR
Hybrid-menyalternativet
visas när CMR
Hybrid-alternativet är
inaktiverat

2CSCus92171

ProduktivitetsverktygPCN-knappen visas när
PCN är inaktiverat

3CSCut13308
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ProduktivitetsverktygKan inte delta via
nummer i PT

3CSCut26557

ProduktivitetsverktygVärden kan inte starta
Träffas nu-möten

3CSCut38794

ProduktivitetsverktygSchemaläggningsfel för
Lotus Notes-användare

3CSCut53357,
CSCut53220,
CSCut47546

ProduktivitetsverktygVid schemaläggning av
CMR Hybrid-möten med
Mac-produktivitetsverktyg
skapas inte
pinkodsnumret för videon
på TMS och pinkoden
visas inte i
mötesmeddelandet

3CSCut59164

ProduktivitetsverktygDeltagarstatus i register-
och deltagarrapporterna
stämmer inte överens

3CSCus76213

ProduktivitetsverktygKan inte starta
ett-klick-möte efter
uppgradering till
WBS29.12.3

3CSCus97521

ProduktivitetsverktygWBS29.12
%MeetingNumberNS%
fungerar inte med
produktivitetsverktygsmallen

3CSCut15719

WebbplatsadministrationKan inte exportera
användare

3CSCus76998

WebbplatsadministrationFunktionen exportera
användare misslyckas i
vissa fall

3CSCut28493
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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 39

• Operativsystem- och webbläsarstöd, sida 40

• Meddelande om upphört stöd för Windows XP och Internet Explorer 6, sida 42

• Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp, sida 42

• Plattformsoberoende funktioner, sida 42

• Plattformsoberoende kända problem och begränsningar, sida 52

Språkstöd
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Språk

JaJaJaJaKinesiska
(förenklad)
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Språk

JaJaJaJaKinesiska
(traditionell)

JaJaJaJaHolländska

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 stödjer inte de lokaliserade språken.

Operativsystem- och webbläsarstöd
Linux2Mac 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, 10.9,
10.10

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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Linux2Mac 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

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

Internet Explorer

Mozilla

SenasteSenasteSenasteFirefox3

5, 6, 7, 8Safari

Senaste 32-bitar/64-bitarSenaste 32-bitar/64-bitarChrome3

1Delta i ett möte på en Mac

• Från ochmedMac OSX 10.7 tillhandahåller Apple inte längre Java som en del avMac-operativsystemet.
EftersomWebEx tidigare har använt Java som ett insticksprogram i webbläsaren för automatisk hämtning
av mötesprogrammet till förstagångsanvändare blev det svårt att delta i ett möte för första gången för
de som inte hade Java installerat på datorn. Programmet är inte längre beroende av Java. Användare
ombeds istället att installera ett litet insticksprogram 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 uppdateras sedan men du kommer
inte att delta i händelsen. För att delta måste du gå tillbaka till den länk du valde från början och sedan
kommer du att kunna delta.
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2Linux har inget stöd för personliga mötesrum.
3Använda WebEx med 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 denna första gång kan användare delta utan
dessa extra åtgärder.

Meddelande om upphört stöd för Windows XP och Internet
Explorer 6

Som du eventuellt redan vet harMicrosoft meddelat att de inte längre kommer att erbjuda support förWindows
XP efter den 8 april 2014. Om du använder Windows XP rekommenderar vi starkt att du uppgraderar till en
Windows-version som stöds. Vi förstår att alla inte kanmötaMicrosofts 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, eftersom
Microsoft inte längre tillhandahåller uppdateringar. Från och med januari 2015 kommer WebEx inte längre
att stödja Windows XP. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en Windows-version som stöds innan detta
datum.

För att hålla jämna steg med aktuella webbstandarder kommerWebEx inte längre ha stöd för Internet Explorer
6 från och med 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
Stöd för Citrix XenDesktop 5.0, 5.5 och 7.0 samt XenApp 6.5 erbjuds numera när både värdoperativsystemet
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 via servern.

Mer information finns under Plattformsoberoende kända problem och begränsningar.

Plattformsoberoende funktioner
Dessa funktioner stöds i respektive WebEx-tjänst.

Meeting Center

LinuxMac OS XWindows

JaJaJaVärd för möten

JaJaJaDelta i möten

JaJaJaAnsluta till telekonferens
före värden

   Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)
42

Systemkrav och stöd för funktioner
Meddelande om upphört stöd för Windows XP och Internet Explorer 6



LinuxMac OS XWindows

JaJaJaIndikatorn Deltagare klar

nejJaJaFliken Snabbstart(för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejnejJaSkicka mötesutskrift

nejJaJaPower Panels (låter
deltagarna se
helskärmsvyer när värden
använder kontrollerna för
hantering av
mötesaktiviteter utan att
någon annan ser det)

JaJaJaDelning av och
kommentarer för program

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
webbläsare

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
skrivbord

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

JaJaJaChat

endast visningJaJaVideo med hög kvalitet

nejJaJaHögupplöst video

nejJaJaVisning av högupplöst
helskärmsvideo

JaJaJaVideoväxling för aktiv
talare

nejJaJaAvlasta videobearbetning
till GPU

nejJaJaSjälvvisning under
videosändning

JaJaJaWebEx Audio

JaJaJaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

JaJaJaLjud från tredje part
(TSP)

JaJaJaPersonliga konferenser

JaJaJaIntegrerad Internettelefoni
(VoIP)

nejnejJaInspelning på klientsida
(WRF)

JaJaJaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejJaJaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

JaJaJaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejJaRedigera inspelningar
(WRF)
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaOmröstning

nejnejJaUtskrift

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagarna 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

JaJaJaAnsluta till telekonferens
före värden

nejJaJaFliken Snabbstart(för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejJanejIndikatorn Deltagare klar

nejJaJaPower Panels (låter
deltagarna se
helskärmsvyer när värden
använder kontrollerna för
hantering av
mötesaktiviteter utan att
någon annan ser det)
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaDiskussionsdeltagare

JaJaJaVanliga frågor

JaJaJaDelning av och
kommentarer för program

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
webbläsare

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
skrivbord

JaJaJaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

JaJaJaWebbinnehållsdelning

endast visningendast visningJaMicrosoft
PowerPoint-animeringar
och -övergångar

JaJaJaAutomatisk uppspelning
av presentationer

JaJaJaAutomatisk frammatning
i presentationer

JaJaJaChat

endast visningJaJaVideo med hög kvalitet

nejnejnejHögupplöst video

JaJaJaVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet

JaJaJaVideoväxling för aktiv
talare

nejnejnejAvlasta videobearbetning
till GPU

nejJaJaSjälvvisning under
videosändning
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaWebEx Audio

nejnejJaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejJaLjud från tredje part
(TSP)

JaJaJaIntegrerad Internettelefoni
(VoIP)

nejnejJaInspelning på klientsida
(WRF)

JaJaJaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejJaJaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

JaJaJaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejJaRedigera inspelningar
(WRF)

JaJaJaOmröstning

nejnejJaUtskrift

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagarna 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
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Support Center

LinuxMac OS XWindows

JaJaJaVara värd för
supportmöte

JaJaJaDelta i supportmöte

nejnejJaSpela in möten

JaJaJaAnsluta till fjärrdator

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
skrivbord

nejnejJaFildelning och
kommentarer

nejnejJaDela webbinnehåll
(kundtjänstrepresentant)

nejJaJaVisa webbinnehåll (kund)

nejnejJaFjärrutskrift

JaJaJaChat

nejnejJaStarta om fjärrdator och
återansluta (säkert läge)

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
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LinuxMac OS XWindows

nejnejnejSjälvvisning under
videosändning

JaJaJaWebEx Audio

nejnejnejCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejnejLjud från tredje part
(TSP)

nejnejJaInspelning på klientsida
(WRF)

JaJaJaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejJaJaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

JaJaJaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejJaRedigera inspelningar
(WRF)

JaJaJaIntegrerad Internettelefoni
(VoIP)

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagarna 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
utbildningsmöten
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaDelta i utbildningsmöten

JaJaJaAnsluta till telekonferens
före värden

JaJaJaIndikatorn Deltagare klar

JaJaJaPrivata sessioner

nejJaJaPraktiska labbsessioner

JaJaJaVanliga frågor

nejJaJaFliken Snabbstart(för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejJaJaPower Panels (låter
deltagarna se
helskärmsvyer när värden
använder kontrollerna för
hantering av
mötesaktiviteter utan att
någon annan ser det)

JaJaJaDelning av och
kommentarer för program

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
webbläsare

JaJaJaDelning av och
kommentarer för
skrivbord

JaJaJaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

JaJaJaSkrivbordsdelning

JaJaJaFjärrstyrning av program

JaJaJaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer
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LinuxMac OS XWindows

endast visningendast visningJaMicrosoft
PowerPoint-animeringar
och -övergångar

nejnejnejAutomatisk uppspelning
av presentationer

JaJaJaChat

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

JaJaJaWebEx Audio

nejnejJaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejJaLjud från tredje part
(TSP)

JaJaJaIntegrerad Internettelefoni
(VoIP)

nejnejJaInspelning på klientsida
(WRF)

JaJaJaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejJaJaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

JaJaJaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)
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LinuxMac OS XWindows

nejnejJaRedigera inspelningar
(WRF)

JaJaJaOmröstning

nejnejJaOfflineredigerare för
omröstning

nejJaJaDöpa om flikar (för
fildelning och
omröstningar)

nejnejJaUtskrift

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

nejja (QuickTime)JaMultimediefiler

nejJaJaFlytande ikonfält

nejnejJaIntegrering av Microsoft
Outlook i 32- och 64-bitar

Plattformsoberoende 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.

Presentationsstudio på begäran

• Presentationsstudio har inte stöd för OpenSolaris och nyare versioner av Linux-distributioner.

Stöd för 64-bitars Linux

• 64-bitars Linuxdistributioner stöds ej officiellt.

• 64-bitars Firefox stöds ej.

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

• Nya animeringar, 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 vid delning av PowerPoint
2013-filer:

• Animeringar och övergångar

• Inbäddade video- eller ljudfiler

• PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

• UCF-verktygslåda

• Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar
att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att 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.

• 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 eventuellt
fortfarande delta i möten, men prestandan kan inte garanteras.

Mac OS

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

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

• WebEx-nätverksinspelaren stödjer inte konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-system.

Firefox 4.0 eller senare

Operativsystemet Windows stöder endast 32-bitarsversionen av Firefox.
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Citrix XenDesktop och XenApp

• På grund av den virtuella skrivbordsmiljöns arkitektoniska begränsningar kan problem uppstå när video
skickas. Bildfrekvensen kan dessutom vara mycket låg när video skickas under ett möte. Det här kommer
att resultera i en suboptimal användarupplevelse när 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 integrerad) inte kan identifieras och därför inte användas under möten.

• Remote Access och Access Anywhere stöds inte eftersom Remote Access- och Access
Anywhere-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 användaren logga
ut från produktivitetsverktyget innan denne avslutar appen, annars rensas inte sessions-ID automatiskt
från servern.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

När användare startar eller deltar i 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 buggrapportnummer
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
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, mötesdeltagarpanelen, chattpanelen
och delningsindikatorer. Vi rekommenderar att presentatörer som använder Windows 8 eller 8.1 håller
paneler stängda i så hög utsträckning som möjligt för att övriga mötesdeltagare ska få så bra
visningsupplevelse som möjligt.

• Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 8 eller 8.1 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna
mörkläggas.
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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 57

• Stöd för WebEx produktivitetsverktyg, sida 61

• Kända problem och begränsningar i Windows, sida 67

• Vanliga problem/begränsningar i Mac, sida 75

Nyheter
Följande lista visar nya funktioner och förbättringar av produktivitetsverktygen, listat efter versionsnummer.
Versioner som inte innefattade större uppdateringar listas inte.

WBS29.13.10

Förbättringar av produktivitetsverktygen för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande förbättringar har lagts till i WebEx produktivitetsverktygens stöd för CMR Hybrid-möten
(WebEx-aktiverad TelePresence) i WBS29.13.10:

Windows-versionen avWebEx produktivitetsverktyg har återigen stöd för två e-postmallar (en för värdar och
en för deltagare) till CMR Hybrid-möten, istället för den tidigare enkla e-postmallen som har används sedan
WBS29.11.

Windows-versionen för återställt stöd för knapparna ”Lägg till personligt konferensmöte” och ”Lägg till möte
med enbart ljud” för CMR Hybrid-användare.

Mer information finns i Produktivitetsverktyg.

WBS29.13

WebEx produktivitetsverktyg

Det har gjorts uppdateringar av WebEx produktivitetsverktyg. Mer information finns i Produktivitetsverktyg.

Förbättringar av innehållsvisning
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• Innehållsvisningsikonen överst i innehållssektionen av mötesfönstret har ändrats från Anpassa efter
bredd till Anpassa efter visning för att ge enkel åtkomst till ett av de vanligaste visningsalternativen
för skärmdelning (kallades förut ”skrivbordsdelning”), fildelning och programdelning. Standardvyn är
nu Anpassa efter visning. Vid whiteboarddelning finns fortfarande alternativet Anpassa efter bredd.

• Helskärmsvisning har samma standard för innehållsvisning om inte användarenmanuellt väljer ett annat
alternativ innan vyn öppnas.

Ljudaviseringar i möten

Engelska ljudaviseringar har uppdaterats för att vara mer konsekventa i ljud- och röstkvalitet.

Uppdateringar av operativsystems- och webbläsarstöd

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

WBS29.11

Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg

Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg innehåller en förbättrad uppsättning funktioner som hjälper
dig att använda WebEx med Microsoft Outlook på din Mac:

• Mac-versionen har ett helt nytt användargränssnitt

• Användare kan schemalägga återkommande möten samt skapa undantag i mötesserien. Användare kan
inte lägga till ettWebEx-möte i en enskild förekomst av en återkommandemötesserie om ettWebEx-möte
inte redan ingår i den återkommandemötesserien. Dessutom stöds inte ändringar av en enstaka förekomst
i en återkommande CMR Hybrid-mötesserie (WebEx-aktiverad TelePresence).

• Samtliga ljudalternativ har fullständigt stöd i WebEx-schemaläggaren. Alternativen omfattar ljud från
andra telekonferenser, Meeting Place-ljud, m.fl.

• Det är nu enkelt att utse en alternativ värd när du schemalägger ditt möte.

• Assistenter kan nu schemalägga möten åt andra användare.

• Alla 13 standardspråk i WebEx stöds.

• Förbättringar av skärmläsarstöd och tangentbordstillgänglighet har gjorts.

Mac-versionen av produktivitetsverktyget och e-postinbjudningar i HTML-format stödjer inte CMR
Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence) eller möten i personliga mötesrum.

OBS!

Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg

• Användare kan nu ändra enskilda möten i en återkommande mötesserie och på så sätt skapa undantag:

◦ I följande situationer kan undantag i en mötesserie göras:

◦ Ett WebEx-möte kan tas bort från en enskild förekomst av ett återkommande WebEx-möte.•

• Uppdatering av en enskild förekomst av ett återkommande WebEx-möte stöds.

• Borttagning av en enskild förekomst av ett återkommande WebEx-möte stöds.

◦ I följande situationer kan undantag i en mötesserie inte göras:
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◦ Det går inte att redigera ett enskilt möte som antingen är en förekomst eller ett undantag i en
mötesserie om det enskilda mötets start- och sluttider ligger före aktuell tid.

•

• Uppdateringar av enstaka förekomster i ett återkommande CMR Hybrid-möte
(WebEx-aktiverad TelePresence) stöds inte.

• Cisco Smart Scheduler stödjer inte ändringar av en enstaka förekomst i ett återkommande
CMR Hybrid-möte.

• Användare kan inte lägga till ett WebEx-möte i en enskild förekomst av en återkommande
mötesserie om ett WebEx-möte inte redan ingår i den återkommande mötesserien.

◦ Funktionen som låter en användare schemalägga WebEx-möten åt en annan värd har förenklats.
Det enda som nu krävs är att den tillämpliga delegeringsinställningen anges i WebEx-kontot.

◦ Från och med WBS29.11 använder alla mallar till e-postinbjudningar som har genererats från
möten som schemalagts med WebEx produktivitetsverktyg samma information för både värdar
och användare. Detta stöd ändrades i WBS29.13.10 när Windows-versionen för WebEx
produktivitetsverktyg återgick till att stödja separata e-postmallar för inbjudningar för värdar för
och deltagare i enbart WebEx-möten, personliga konferensmöten och möten med enbart ljud.
Däremot fortsätter CMR Hybrid-möten att ha stöd för endast en e-postinbjudan så att värden och
deltagarna får samma inbjudan.

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 har stöd för Mac OS 10.6 till Mac OS 10.9. Den hjälper dig att använda WebEx
med Microsoft Outlook på 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.

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.
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• 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 för 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 att
schemalägga 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
10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

NejNejNejNejNejJaJaJaMicrosoft
Outlook
2000 SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2000

NejNejNejNejJaJaJaJaMicrosoft
Outlook
XP SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

NejNejNejNejJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
XP SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2003

NejNejNejJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2003 SP1,
SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003
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Mac OS
10.6 till
10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

NejJaJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2007/
Microsoft
Exchange
Server
2003

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

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

NejJaJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2010 (32
bitars och
64 bitars)/
Microsoft
Office
365
Hosted
Exchange
Server
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Mac OS
10.6 till
10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

NejJaJaJaNejNejNejNejMicrosoft
Outlook
2013 och
Microsoft
Outlook
2013 SP1/
Microsoft
Exchange
2013

Ja–––––––Microsoft
Outlook
Mac 2011
version
14.x

Stöd för IBM Lotus Notes

Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

IBM Lotus
Notes-
version/
Domino
Server-
version

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

JaJaJaJaJaJaNejIBM Lotus
Notes/
Domino
Server
8.0.0, 8.0.1
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Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

IBM Lotus
Notes-
version/
Domino
Server-
version

JaJaJaJaJaJaNejIBM 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)

JaJaJaJaJaJaJaIBM Lotus
Notes 9.0
(32-bitars)/
Domino
Server 9.0
(stöds i
WBS29.3
och senare)

Stöd för Instant Messenger

Windows
8/Windows 8.1

Windows 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
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Windows
8/Windows 8.1

Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP
SP2

Namn och
version för
Instant
Messenger

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

JaJaJaJaNejMicrosoft Lync
Communicator

Stöd för Microsoft Office

Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Office-
version

NejNejNejNejJaJaJaMicrosoft
Office 2000

NejJaJaJaJaJaJaMicrosoft
Office XP,
2003, 2007
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Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Office-
version

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

JaJaJaNejNejNejNejMicrosoft
Office 2013

Webbläsarstöd

Windows 8.1Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows XP
SP2

Windows
2000

Namn och
version för
webbläsare

NejNejNejNejJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 6.0

NejNejNejJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 7.0

NejNejJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 8.0

NejNejJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 9.0

JaJaNejNejNejNejMicrosoft
Internet
Explorer 10.0

JaJaNejNejNejNejMicrosoft
Internet
Explorer 11.0

––JaJaJaJaMozilla
Firefox 3-10

JaJaJaNejJaNejMozilla
Firefox 17
(stöds från
WBS28.0)
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Citrix Support (WBS26.45 to 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.

Mallar för e-postinbjudningar

Mellan WBS28.12.2 och WBS29.13 har ändringar gjorts av produktivitetsverktygets mallarna för
e-postinbjudningar:

•WBS28.9 tillWBS28.12.27 –OmCMRHybrid inte har aktiverats för webbplatsen fanns två e-postmallar
för inbjudningar i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg till enbart WebEx-möten,
personlig konferens och enbart ljudmöten – en för värdar, som innehöll värdnyckeln och värdens
åtkomstkod, och en för deltagare, som inte innehöll information om värdnyckel eller värdens åtkomstkod.
Om CMR Hybrid var aktiverat på webbplatsen fanns bara en e-postmall för inbjudningar till CMR
Hybrid-möten, enbart-WebEx-möten, personliga konferensmöten och enbart-ljudmöten.Deltagarversionen
innehöll inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.11 till WBS29.13.2 – I Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg fanns bara en
e-postmall för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, enbart-WebEx-möten, personliga konferensmöten
och enbart-ljudmöten. Deltagarversionen innehöll inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.13.10 – För enbart WebEx-möten, personlig konferens och möten med enbart ljud var två
e-postmallar för inbjudningar tillgängliga i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg – en
för deltagare och en för värdar, som innehöll värdnyckeln och värdens åtkomstkoder. CMRHybrid-möten
stödjer fortfarande bara en e-postmall för inbjudningar, vilket är den användarversion som inte innehåller
värdnyckeln eller värdens åtkomstkod.

•WBS29.8 tillWBS29.13.10 – IMac-versionen avWebEx produktivitetsverktyg finns bara en e-postmall
för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, enbart WebEx-möten, personliga konferenser och enbart
ljudmöten. Deltagarversionen innehåller inte värdnyckeln och värdens åtkomstkod.

I Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg finns det fortfarande bara en e-postmall, så om en värd
redigerar äldre möten med Mac-versionen av produktivitetsverktyget som skapats från version WBS29.13
eller Windows-version av WebEx produktivitetsverktyg kommer en ny e-postmall att genereras med nytt
innehåll baserat på den enda enhetliga e-postmallen för både värd och deltagare.
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Om en värd dessutom vidarebefordrar ett WebEx-möte via kommandotVidarebefordra i Microsoft Outlook
kommer Windows produktivitetsverktyg inte att kunna identifiera värdens vidarebefordran utan skickar ett
e-postmeddelande som är avsett för deltagarvy i e-postinbjudan istället för värdens egen e-postinbjudan.

I vissa komplexa fall, när en värd avbokar ett enstaka möte som är ett undantag från en mötesserie och sedan
redigerar mötesserien, kommer avbokningsmeddelandet som skickas till deltagarna att innehålla uppdaterad
WebEx-information om mötesserien, trots att det inte ska innehålla sådan information eftersom mötet har
avbokats.

Stöd för återkommande möten

Användare kan inte lägga till ett WebEx-möte i en enskild förekomst av en återkommande mötesserie om ett
WebEx-möte inte redan ingår i den återkommande mötesserien. Dessutom stöds inte ändringar av en enstaka
förekomst i en återkommande CMR Hybrid-mötesserie (WebEx-aktiverad TelePresence). Se
”Integreringsproblem med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence)” nedan för ytterligare information
om begränsningar vid återkommande möten i CMR Hybrid.

Tyst installation eller massdistribution av produktivitetsverktyg

Om administratören utför en tyst installation eller massinstallation av produktivitetsverktygen för användare
på din webbplats kommer de berörda användarna inte att kunna ändra några av inställningarna i verktygspanelen
i dialogrutan WebEx-inställningar. Dessutom kan en tyst installation leda till att vissa inställningar på sidan
för produktivitetsverktygen i Webbplatsadministrationsverktygen ignoreras.

För de kunder som har utfört en massinstallation av WebEx produktivitetsverktyg och vill uppgradera till en
ny version, rekommenderar vi att först utföra en tyst installation och sedan massinstallera den nya versionen.

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.

För mer information om tyst installation eller massdistribution av produktivitetsverktyg, se
IT-administratörsguiden för massinstallation av WebEx produktivitetsverktyg.

Adressknappen på WebEx produktivitetsverktygspanel

På WebEx produktivitetsverktygspanel stöds i 64-bitarsversionen av Microsoft Outlook inte adressknappen
som gör att du kan välja e-postadresser från din Microsoft Outlook-adressbok.

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.

• Lync stöds inte för CMR Cloud-möten.

Länkar som genereras av WebEx-centra och WebEx-inspelningstjänster

Som del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att
förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx
Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Därmed har
befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya
länkar.
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Alternativet Tillåt personer att delta via WebEx är alltid avmarkerat för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence)

I WBS29 och senare är alternativet Tillåt personer att delta via WebEx inaktiverat som standard för alla
WebEx-möten – det är inte fäst. Om du vill aktivera alternativet måste du markera det varje gång du
schemalägger ett nytt möte. Detta förfarande är förändrat jämfört med WBS28, där detta alternativ förblev
aktiverat till efterföljande möten om du hade aktiverat det inför ett tidigare möte.

Logga in via 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 stöd:

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 schemalagts 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.

• Alternativet att delta i ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Training
Center-sessioner.

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

• Man kan inte tilldela ett program.

• Man kan inte tilldela en händelse flera olika tidszoner.
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• 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 delta i 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-webbplatsen.

• 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 accesskod (lyssningsläge) visas inte för Endast ljud-möten som schemaläggs medMicrosoft
Outlook.

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

Lotus Notes-integrering

• Man kan inte ange TSP-telefoni när man schemalägger ett WebEx-möte 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-användaremed konfigureringsprivilegier
måste en Domino-administratör aktivera ett WebEx-skript i Notes-databasenmed hjälp avWebEx Lotus
Notes-integreringens administrationsverktyg.

• Med hjälp av Lotus Notes-integreringens MSI-fil kan endast en Lotus Notes-användare med Manager-
och Designerbehörighet 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 deltagarnas 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 deltagarnas Lotus Notes-kalendrar visas däremot det återkommande mötet
korrekt.

• Deltagarregistrering kan inte aktiveras för återkommandeWebEx-möten som har schemalagts via Lotus
Notes-integreringen.

• 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.
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• 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 med Lotus Notes har följande begränsningar:

• Det går inte att 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 delta i ett möte innan starttiden är inte tillgängligt för återkommande Training
Center-sessioner.

• Ett Event Center-möte som schemalagts 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 delta i 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-webbplatsen, 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-webbplatsen.

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

• Deltagarens accesskod (lyssningsläge) visas inte för Endast ljud-möten som schemaläggs medMicrosoft
Outlook.

• Om värden redigerar ett möte som redan schemalagts med Lotus Notes och lägger till en deltagare
kommer den deltagaren inte att visas på WebEx-tjänstwebbplatsen. Därmed kommer detta möte inte att
visas för sådana deltagare i listan över möten de är inbjudna till i Mina möten i Mitt WebEx.

Integrationsproblem med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande punkter gäller WebEx-integrering med TelePresence i CMR Hybrid-lösningen:
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• Schemaläggning av CMR Hybrid-möten

Omdin administratör har aktiverat TelePresence-integrering på dinWebEx-webbplats kan du schemalägga
WebEx-aktiverade CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence) via Microsoft Outlook för
Windows. Det här alternativet är endast tillgängligt för webbplatser som har TelePresence-integrering
aktiverat. När detta alternativ har slagits på kan du behöva uppgradera ditt produktivitetsverktyg, lämna
och sedan starta Outlook för att se det nya gränssnittet. Från och med version WBS29 är alternativet
Tillåt att personer deltar via WebEx i dialogrutan Mötesalternativ för ett CMR Hybrid-möte inte längre
”fäst” – det vill säga den förblir inte ikryssad om den var ikryssad för ett tidigare möte. Om du vill låta
användare delta med hjälp av WebEx måste du markera rutan på nytt för varje CMR Hybrid-möte.

• Lägga till resurser

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

• E-postinbjudningsmallar till CMR Hybrid-möten

CMR Hybrid-möten stödjer ännu bara en e-postmall för inbjudningar, vilket är den användarversion
som inte innehåller värdnyckeln eller värdens åtkomstkoder. För att se värdnyckeln och värdens
åtkomstkod behöver CMR Hybrid-mötesvärdar logga in på WebEx-webbplatsen för att se mötets
informationssida, eller så kan de logga in på sina WebEx-webbplatser via WebEx produktivitetsverktyg
för att visa informationen via dialogrutan Avancerade webbplatsinställningar. Se avsnittet E-postmallar
för inbjudningar, tidigare i detta avsnitt, för mer information om stöd för e-postmallar i
produktivitetsverktyg.

Windows-versionen av produktivitetsverktygen för CMRHybrid-möten har för närvarande inte stöd för
utskick av e-postinbjudningar i HTML-format. E-postinbjudningarna är bara tillgängliga som oformaterad
text.

Produktivitetsverktygets e-postmall till CMR Hybrid-möten innehåller inte variabeln
”%ConfCallParticipant%” som låter en deltagare med endast ljud delta i mötets ljuddel genom att välja
detta alternativ via en mobil enhet. Istället kan användare på mobila enheter (förutsatt att de har både
data- och röstanslutning) välja länken eller URL-adressen Delta i WebEx-möte i sin inbjudan för att på
så sätt delta i CMR Hybrid-mötet via mobilappen Cisco WebEx Meetings. Genom denna metod är det
möjligt att ta del av både ljud och tvåvägsvideo samt data- och innehållsdelning. De kan även manuellt
ringa inringningsnumret samt ange mötets ID-nummer eller åtkomstkod som finns i inbjudan.

• Tidszon och sommartid

Tidszonen på WebEx-webbplatsen måste överensstämma med tidszonen i Cisco TelePresence
Management Suite, annars kommer mötestiden inte synkroniseras. När du gör ändringar för sommartid
mellan din WebEx-webbplats och Cisco TelePresence Management Suite kan ditt möte eventuellt
förskjutas med en timme. Om detta inträffar måste mötet schemaläggas igen. 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.

• Undantag till en mötesserie

Följande problem finns för undantag till en återkommande mötesserie med CMR Hybrid-möten och
produktivitetsverktyg:

• Undantag till en mötesserie för CMR Hybrid-möten stöds fortfarande INTE i WBS29.13 och
användare varnas för detta (exempelvis är ändringsalternativ som inte stöds inaktiverade och
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felmeddelanden ingår i e-postinbjudningar) när de försöker schemalägga sådana med hjälp av
produktivitetsverktyg.

• WebEx-mötesprogram och TelePresence-enheter kan delta i samma CMR Hybrid-möten, även
om ett normalt undantag har skapats för en mötesserie.WebEx har inte stöd för att skapa överblivna
mötesundantag, till exempel att lägga till WebEx till en förekomst i en mötesserie.

• Värdar kan fortfarande redigera följande objekt för en CMR-mötesserie som inte har undantag:
WebEx-specifika egenskaper, till exempel ersättningsvärdar, ljudalternativ och lösenord till
WebEx-möten; Microsoft Outlook-egenskaper, till exempel ämne och deltagare; samt
TelePresence-egenskaper.

• När ett undantag har gjorts för en CMR Hybrid-mötesserie gäller följande villkor:

• Standardegenskaperna i Outlook kan fortfarande redigeras både för undantaget och för
mötesserien.

• TelePresence-egenskaperna kan inte redigeras för antingen undantaget eller för mötesserien
(panelen för att redigera TelePresence-inställningar är inaktiverad).

• De specifikaWebEx-egenskaperna kan inte redigeras varken för undantaget eller mötesserien.

• Om en serie med enbart WebEx-möten har undantag kan TelePresence inte läggas till i den.

• Till skillnad från tidigare versioner är följande funktioner inte tillgängliga för CMR
Hybrid-användare med WBS 29.11.3 och senare:

• CMR Hybrid-användare har inte möjligheten att redigera TelePresence-egenskaperna eller
WebEx-specifika egenskaper i en CMR Hybrid-serie med undantag.

• CMR Hybrid-användare har inte möjlighet att helt lägga till eller ta bort TelePresence eller
WebEx från en serie med undantag.

• Mac-versionen av produktivitetsverktygen, som är en nyhet i WBS29.13, förväntas ha liknande
begränsningar för undantag i en mötesserie.

• Cisco Unified MeetingPlace-ljud

Versionen av WebEx produktivitetsverktyg som stödjer WebEx-integrering med Cisco TelePresence
har inte stöd för Cisco UnifiedMeetingPlace-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 samtidigt.

• Ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP)

För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värdmed ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller CMR Cloud-möten där det andra är schemalagt att
börja direkt efter att det första slutar och omTelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger
det första mötet efter dess schemalagda sluttid, kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom
samma TSP-ljudkonto och värdens åtkomstkod inte kan användas för båda mötena samtidigt. För att
komma runt det här problemet kan värdar konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika
värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet.
Ett annat alternativ är att administratören inaktiverar alternativet att TelePresence-systemet automatiskt
förlänger mötet.

Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)    
73

Produktivitetsverktyg
Kända problem och begränsningar i Windows



• Stöd för Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010, samt Windows 8 och 8.1

FörWebEx-webbplatser som har CMRHybrid-integrationen aktiverad kan den senaste versionen krävas
av Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) och Cisco TelePresence Management Suite
Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) för att stödja Microsoft Office 365, Microsoft
Outlook 2010 eller Windows 8 och 8.1. Se Förutsättningar i kapitlet Funktioner och viktig information
om Cisco WebEx av Konfigurationsguiden Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid på sidan
Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

• Direktmöten och möten i personliga mötesrum

Du kan inte starta ett CMRHybrid-direktmöte; du kan bara schemalägga CMRHybrid-möten. När CMR
Hybrid-användare startar direktmöten är de enbart WebEx-möten och innefattar inte
TelePresence-integrering.

Från ochmedWBS29.11 hålls direktmöten som du startar med kommandotTräffas nu (kallades tidigare
Ett-klickmöte) i ditt personligamötesrum som standard. Du kan ändra detta alternativ under Inställningar.
CMR Hybrid-användare har också personliga mötesrum, men bara användare som deltar från ett
WebEx-mötesprogram eller en WebEx-app kan delta i de personliga mötesrummen. För att hålla ett
möte i ett personligt mötesrum som användare kan delta i från ett videokonferenssystem eller -program
måste WebEx-webbplatsen och värdkontot ha aktiverats för CMR Cloud.

En tillfällig lösning för ett direktmöte som använder både WebEx och TelePresence är att starta ett möte
från ett TelePresence-system och där den utnämnda värden sedan väljerDirektWebEx-möte på mötets
detaljsida, för att generera en URL som låter externa deltagare delta i TelePresence-mötet från ett
WebEx-program eller en WebEx-mobilapp.

• Schemalägga enbart WebEx-möten eller enbart TelePresence-möten

För WebEx-webbplatser som har CMR Hybrid-integrationen aktiverad krävs den senaste versionen av
Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) så att CMR
Hybrid-användare kan schemalägga enbart WebEx-möten eller enbart TelePresence-möten med
produktivitetsverktyget.

•Max. två samtidiga möten per värd

WebEx-webbplatser som har CMRHybrid-integrering aktiverat låter inte en värd hålla mer än två CMR
Hybrid-möten som startas samtidigt.

• Personliga konferenser och möten med enbart ljud

Även om en CMR Hybrid-användare kan schemalägga ett personligt konferensmöte för webbplatser
som har ettWebEx-mötemed enbart ljud eller för webbplatser som har TSP-ljud (telefonitjänstleverantör)
är det ett enbart-WebEx-möte och innefattar inte CMR Hybrid-integrering.

• Ingen märkning eller anpassning av CMR Hybrid-funktioner

Administratörer kan inte ändra märkningen för mötespanelen CMR Hybrid, inte dölja information i
panelen Mötesalternativ eller i dialogrutorna Avancerade inställningar i TelePresence och WebEx, samt
kan inte begränsa antalet inringande deltagare till videosamtal som användaren kan ange.

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 paneldeltagare via av ett-klick-gränssnittet.

• Om Instant Messenger-integreringen installerades av ett tyst installationsprogram måste användaren
logga ut från sitt Instant Messenger-program, 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.

Mallar för e-postinbjudningar

I Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg finns bara en e-postmall för inbjudningar till CMR
Hybrid-möten, enbart WebEx-möten, personliga konferenser och möten med enbart ljud, deltagarversionen
innehåller inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod. Däremot kan värden logga in på sitt värdkonto och
därefter klicka på en länk i e-postinbjudan för att visa värdinformation på mötesinformationssidan. Värdar
kan dessutom välja Inställningar i WebEx produktivitetsverktygsmenyn för att se sin ljudinformation vid
behov. Denna information finns också på WebEx-webbplatsen, under avsnittet Ljud på sidan Inställningar.

I Windows-versionen WBS29.13 av WebEx produktivitetsverktyg finns återigen möjligheten att använda två
separata e-postmallar, men i Mac-versionen finns det fortfarande bara en e-postmall. Om en värd redigerar
äldre möten med Mac-versionen av produktivitetsverktygen som skapats i Windows-version WBS29.13 eller
senare av produktivitetsverktygen, kommer en ny e-postmall att genereras med nytt innehåll baserat på den
enda enhetliga e-postmallen för både värd och deltagare att skapas, på grund av Mac-versionens begränsning
till en enda e-postmall. Om en värd dessutom vidarebefordrar ett WebEx-möte via kommandot Vidarebefordra
iMicrosoft Outlook kommerWindows produktivitetsverktyg inte att kunna identifiera värdens vidarebefordran
utan skickar ett e-postmeddelande som är avsett för deltagarvy i e-postinbjudan istället för värdens egen
e-postinbjudan.

Stöd för återkommande möten

Användare kan inte lägga till ett WebEx-möte i en enskild förekomst av en återkommande mötesserie om ett
WebEx-möte inte redan ingår i den återkommande mötesserien. Dessutom stöds inte ändringar av en enstaka
förekomst i en återkommande CMR Hybrid-mötesserie (WebEx-aktiverad TelePresence). Se
Integreringsproblem med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) nedan och Kända
problem/begränsningar för Windows för ytterligare information om begränsningar vid återkommande CMR
Hybrid-möten.

Stöd för Microsoft Office 365

WebEx produktivitetsverktyg för Mac stödjer ännu inte Microsoft Office 365.

Webbplatsadministrationsalternativ för produktivitetsverktygen

Alternativen under ”Installationsalternativ” och ”Integrationer” på sidan Produktivitetsverktyg i
Webbplatsadministrationen gäller endast Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg. De påverkar
inte Mac-versionen av produktivitetsverktyget. Dessutom är den enda tillgängliga integreringen för
Mac-versionen den som gäller produktivitetsverktygen för Microsoft Outlook.

Stöd för Microsoft Outlook

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

• Endast version 14.x eller senare av Microsoft Outlook för Mac stöds. Det finns ännu inget stöd för
Microsoft Outlook 2015.
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• 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 kända problem kan uppstå när WebEx produktivitetsverktyg med 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.

Logga in och logga ut

• I vissa fall kan produktivitetsverktygen för Mac omdirigera användaren till WebEx-webbplatsen för att
logga in igen och ändra sitt lösenord.

• Produktivitetsverktygen för Mac har stöd för företagsanvändare som använder enkel inloggning (SSO),
men eftersom det inte finns någon tjänst för enkel utloggning på företagswebbplatsen kan användaren
endast växla sitt konto när token för enkel inloggning har upphört.

• Innan användare med enkel inloggning för första gången loggar in på WebEx produktivitetsverktyg för
Mac måste de besöka WebEx-webbplatsen och manuellt godkänna webbplatscertifikatet i Safari.

Integrationsproblem med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Samma problem som finns för WebEx-aktiverad TelePresence-integration (CMR Hybrid) för
Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg gäller också Mac-versionen. Se Integreringsproblem
med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) och Kända problem/begränsningar i Windows för
ytterligare information om dessa problem.

WebEx produktivitetsverktyg för Mac har inte stöd för schemaläggning av CMRHybrid-möten via Microsoft
Office 2011. Mac-användare som använder den här versionen av Microsoft Office och som vill schemalägga
CMR Hybrid-möten har följande alternativ:

• Schemalägg mötet med hjälp av den smarta schemaläggaren för TelePresence Management Suite för
valfri webbläsare (Mac, iPhone, iPad och Android-enheter).

• Schemalägg mötet med hjälp av ”Schemaläggningsinkorg” för valfritt e-postprogram.

Om du använder dessa alternativa schemaläggningsmetoder kommer möten inte att visas i din lista över "Mina
möten" på WebEx-webbplatsen eller i din mobilapp. Dessutom stöds inte proxyreglerade rum.
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K A P I T E L  5
WebEx Audio

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

• Nyheter, sida 77

• Funktioner, sida 77

• Vanliga frågor, sida 78

• Ljudalternativ, sida 78

• Jämförelse av ljudfunktioner, sida 81

Nyheter
WBS29.13

Ljudaviseringar i möten

Engelska ljudaviseringar har uppdaterats för att vara mer konsekventa i ljud- och röstkvalitet.

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:
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Linux/SolarisMacintoshWindowsStöd för WebEx-ljud
(hybridljud)

JaJaJaSolaris Meeting Center

JaJaJaTraining Center

NejNejNejEvent Center

NejNejNejSupport Center

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 begränsningar för samtal från vissa platser?

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

F: Stödjer WebEx-ljud blandade ljudkonferenser eller hybridljudkonferenser med VoIP-deltagare?

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

F: Vilka kända problem och begränsningar förekommer vid CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence) och CMR Cloud som använder ljud från telefonitjänstleverantörer (TSP)?

S: För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värd med ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller CMR Cloud-möten där det andra är schemalagt att börja
direkt efter att det första slutar och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det
första mötet efter dess schemalagda sluttid kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma
TSP-ljudkonto och värdens åtkomstkod inte kan användas för båda mötena samtidigt.

För att komma runt det här problemet kan värdar konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika
värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet. Ett
annat alternativ är att administratören inaktiverar alternativet att TelePresence-systemet automatiskt förlänger
mötet.

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
onlinesession.
Välj bland
följande
alternativ:

• Inringning:
WebEx
tillhandahå
ller ett
avgiftsbel
agt 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.

Integrerat ljud
för
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
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.

Personliga
konferenser
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

JaJaJaJaAnvänd en
telekonferenstj
änst från en
annan
leverantör.

Annan
telekonferenstj
änst

Jämförelse av ljudfunktioner
Personliga
konferenser

Integrerad VoIPWebEx Audio2LjudsändningBeskrivningFunktion

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 diskussions
deltagare kan
tala som
standard

Hur många
aktiva talare
som krävs under
konferensen

Flera talare

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

Ingångs- och
utgångston

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

Stäng av ljud
vid inträde
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Personliga
konferenser

Integrerad VoIPWebEx Audio2LjudsändningBeskrivningFunktion

Ej obligatorisktNejEj obligatorisktJaLjudet startas
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
till mötet 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
standardins
tällningar

JaJaJaJaKör rapporter
som visas
ljudanvändnin
gen för WebEx.

- Rapporter

SaknasJaSaknasJaWebEx stöder
protokollen
UDP och TCP.

Stöd för
TCP/UDP

SaknasNejJaJaWebEx-
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 inkluderar kapacitet för högupplöst video.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center fortsätter att ha stöd för video
med hög kvalitet.

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

• Nyheter, sida 83

• Funktioner för högupplöst video, sida 84

• Systemkrav, sida 86

• Kameror med stöd för högkvalitetsvideo, sida 87

• Kameror med stöd för högupplöst video, sida 88

• Kända problem och begränsningar, sida 88

Nyheter
WBS29.11

Videoförbättringar

• En ny layout av videopanelen, nya standardinställningar och sammanslagna kontroller låter användare
enklare visa video och växla mellan olika layouter:

• Nya alternativ för videolayout överst i videofönstret på mötesdeltagarlistan när video sänds.

• När en användare sänder video ändras standardvisningen avmötesfönstret till 50% videovy (såvida
inte delning pågår).

• När två eller fler personer sänder video ändras videopanelen automatiskt till visning av
miniatyrvideobilder.

• Om en webbkamera hittas tillfrågas användare om de vill starta sin video. I samma dialogruta kan
användare även välja att starta videon i alla möten. Denna inställning kan ändras under
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videoinställningarna genom att välja den kugghjulsformade ikonen Inställningar överst i
videofönstret.

• Den inledande bildrutefrekvensen för miniatyrbilder och aktiva videor har ökats till 15 fps, vilket förbättrar
videoupplevelsen i miljöer med hög bandbredd.

• I situationer med låg bandbredd, då video inte kan sändas, får användaren ett meddelande innehållande
en felbeskrivning efter fem sekunder. Meddelandet anger att användarens bandbredd är låg eller att den
lokala datorn har stött på problem, vilket kan påverka videovisningen.

• Om videosändning under CMR Hybrid-möten avbryts på grund av låg bandbredd, enligt beskrivningen
ovan, kommer video automatiskt att börja sändas igen när bandbredden förbättras eller när problemet
på den lokala datorn har avhjälpts.

Funktioner för högupplöst video
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

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

Upp till
HD-upplösning
(720 pixlar)

JaJaJaJaVideo
upplösningen
kan uppnå
högkvalitet
supplösning på
360 pixlar (640
x 360).

Upp till
högkvalitet
supplösning
(360 pixlar)

Ja (men omfattar
inte
miniatyrvideo
bilder)

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

Helskärms
videovisning
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejJaJa (expanderad
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

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

JaJaJaFlytande
videovisning
sfönster av aktiv
talare vid
delning i
helskärmsläge.

Videovisning av
aktiv talare vid
helskärmsdel
ning

NejJaJaJaVisa egen
videobild i
huvudvideo
fönstret vid
delning i
helskärmsläge.
Börja eller sluta
sända video från
fönstret med
egen videobild.

gen videobild i
läge för
helskärmsdel
ning

NejJaJaJaAutomatisk
videoväxling till
den aktiva talare
som talar högst.

Växling av aktiv
talare

NejJaJaJaVideobaserad
mötesdeltagar
lista med
miniatyrvideo
bilder.

Miniatyrvideo
bilder

JaJaJaJaAutomatisk
konfiguration av
deltagares
videokvalitet
beroende på
tillgänglig
nätverksband
bredd.

Autojustera
video
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

JaJaJaJaDeltagare kan
ansluta och
växla
webbkameror
under ett möte.

Anslutning av
kamera under
möte

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

Låsa video

NejNejNejJaGPU-
kretsuppsättningar
som stöds kan
avlasta
avkodnings
processen på
värdprocessorn.

Avlastning av
högupplöst
videoavkodning
till GPU

Systemkrav
WebEx-video fungerar med alla datorer som uppfyller standardkraven för Meeting Center, Training Center
eller Support Center. För att få en videoupplösning på 360 pixlar 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 (720 pixlar) 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.)

För att kunna ta emot högupplöst video (720 pixlar) 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:
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• 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 datorkompatibla 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

• Microsoft LifeCam HD

• Microsoft LifeCam VX-1000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam VX-6000

• Microsoft LifeCam NX-6000
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• 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 TelePresence SX10

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

Vid strömning av media i Event Center stängs presentatörens video av

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 åt gången. 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.

Vanliga problem avseende mötesrum för samarbete (CMR)
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Följande problem är vanliga under både CMR Cloud-möten och CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence):

• Skicka video från WebEx-program till videokonferenssystem eller -program

Ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte startar alltid med den bästa videoupplösningen mellan
TelePresence (eller andra videokonferenssystem eller -program) och WebEx. Om HD-upplöst video
finns tillgänglig kommer den även att finnas tillgänglig för alla deltagare. Om någon av mötesdeltagarna
på WebEx-sidan upplever sämre nätverksförhållanden kommer upplösningen mellan TelePresence och
WebEx att nedgraderas för att tillgodose denna mötesdeltagare. Detta innebär att videoupplösningen
även kommer att nedgraderas för övriga deltagare. Den lägsta bithastigheten som ett WebEx-program
måste bearbeta från WebEx Cloud för att kunna ta emot både video och program- eller skärmdelning
(tidigare kallat ”skrivbordsdelning”) är 1,2 Mb/s. Om hastigheten är lägre än denna kommer
WebEx-programmet endast att visa det delade programmet eller skärmen.

Om WebEx-programmet, på grund av låg nätverksbandbredd eller dåliga förhållanden (exempelvis
CPU- eller RAM-användning) som är lokala för WebEx-programmet, inte kan bibehålla en hastighet
på 1,2 Mb/s kommer användare från och med WBS29.11 att få ett varningsmeddelande om "låg
bandbredd" istället för att TelePresence-videon visas. I WBS29.11 och senare får användare av
WebEx-programmet regelbundet och automatiskt sin anslutning till WebEx Cloud testad. Detta för att
avgöra huruvida eventuella nätverks- eller lokala förhållanden har avhjälpts. Om de kan sända och ta
emot video med bithastigheten 1,2 Mb/s eller högre kommer de att kunna återuppta videosändning och
-mottagning.

Se Förutsättningar i Distributionsguide för företag för Cisco WebEx Meeting Center med mötesrum
för samarbete på sidan Konfigurationsguide för Cisco WebEx Meeting Center för information om
rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMR Cloud-möten.

För information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfigurering för CMRHybrid-möten,
se Förutsättningar i kapitlet Funktioner och viktig information om Cisco WebEx och Tips för felsökning
vid låg bandbredd med WebEx Meeting Center-klienten i Windows eller Mac i kapitlet Felsökning av
Konfigurationsguiden Cisco CollaborationMeeting Rooms (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguide
för Cisco TelePresence Management Suite (TMS). För mer information om rekommenderade
administrationsinställningar för att minska bandbreddsproblem, se Nyheter.

• Videoupplevelse under möten

WebEx-användare ser endast den aktiva talarens, eller den senaste aktiva talarens, videoslutpunkt i
WebEx-programmet. Videoslutpunktanvändare som inte talar syns inte i WebEx-programmet.

Videoslutpunktanvändare ser endast den aktiva talaren, eller den senaste aktiva talaren, från WebEx på
sina skärmar. WebEx-användare som inte talar syns inte på skärmen.

Om det förekommer oljud i bakgrunden i ett TelePresence-rum kan det göra att videon i
TelePresence-rummet visas som aktiv talare iWebEx-mötet. Vid behov kan värden använda kommandot
Lås video för att låsa visningen av video hos en annan deltagare.

För användare som deltar i ett CMR Cloud- eller CMR Hybrid-möte från Apple iPad eller iPhone via
4G LTE syns inte videor i TelePresence-systemen, men ljudet hörs fortfarande. Det här problemet
inträffar eftersom 180 p video krävs för att skicka video till TelePresence-system, men att skicka 180 p
video över mobilnätverk stöds inte på grund av Apple iTunes stores krav på program.

• Helskärmsvideovisning

När presentatören växlar till helskärmsvideoläge under skärm-, program- eller dokumentdelning pausas
delningen på deltagarsidan (den skärm som senast delades låser sig). När presentatören lämnar
helskärmsvisning av video kommer delningen återupptas automatiskt.
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Deltagarna blir kvar i helskärmsvideoläge när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur
helskärmsvideoläget när presentatören börjar dela igen.

Om två bildskärmar används i WebEx-programmet på en Mac- eller Windows-baserad dator kan
användare visa helskärmsvideo på den ena bildskärmen och skärm- eller programdelning i helskärm på
den andra. Detta görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen "Visa alla
mötesdeltagare i helskärm".
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K A P I T E L  7
Webbplatsadministration

Denna versionsinformation gäller endast administratörer.

Du kan användaWebEx-webbplatsadministrationen för att konfigurera och underhålla webbplatsernaWebEx
Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center.

• Nyheter, sida 91

• Funktioner, sida 93

• Kända problem och begränsningar, sida 94

Nyheter
WBS29.12

Stöd för innehållsdelning

Med webbplatsadministrationsverktyget kan man nu hantera innehållsdelningsintegreringar. Denna funktion
är för närvarande endast tillgänglig i WebExMeetings på iPad för WebEx mobilapp på iOS. Stöd för Android
kommer att bli tillgängligt i senare versioner.

• Innehållsdelning kan aktiveras med Dropbox, Box och Google Drive.

• Om innehållsdelning har aktiverats kan du selektivt kontrollera om Dropbox, Box eller Google
Drive-integreringar ska vara aktiverade för mobila användare.

• Du har möjlighet att automatiskt rensa filer som har cache-lagrats i WebExmobilapp via "Nyligen delade
filer".

Aktivera NBR-ljudaviseringar

Funktionen Aktivera NBR-ljudaviseringar kommer att vara tillgänglig efter att ytterligare uppdateringar har
slutförts i WebEx Cloud. Målet är första kvartalet 2015. När inställningsfunktionen blir tillgänglig kommer
alternativet att synas iWebEx-webbplatsadministreringen och NBR-meddelanden kommer att vara inaktiverat
som standard.

Referenslänk för nya användare

Administratörer kan nu ändra standard-URL:en för länken Referens för nya användare för varje enskilt
center.
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WBS29.11

Inaktiverat värdkonto

WebEx-möten eller -händelser kan inte startas om värden har inaktiverats.

Inaktivera möjlighet att skriva ut och spara dokument under fildelning

Via WebEx-webbplatsadministrationen kan du kontrollera alternativen för att skriva ut och spara dokument
under fildelning i samtliga centra.

WBS29.8

Mötesrum för samarbete

Det finns ett nytt avsnitt i webbplatsadministration för inställningar i molnbaserade mötesrum 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 mötesrum. Exempeltext på inringningsinformation tillhandahålls och kan ändras.
Denna är begränsad till 256 tecken.

• Aktivera personligt mötesrum –Aktiverar personligamötesrum för värdar. Det här alternativet är aktiverat
som standard.

• Längd på värd-PIN-kod – Anger längden på PIN-koden till värdens personliga mötesrum. 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

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 på 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 på 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
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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

Via webbplatsadministrationens alternativ Tillåt inte återanvändning av senaste lösenord kan du 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
Visningsalternativ med GMT-tidsförskjutning

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 efter 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. Aktivera detta alternativ i webbplatsadministrationen om du vill återgå till det föregående
alternativet.

Alternativ för Community-knapp

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

Webbplatsadministrationskonton utan sessionstyp

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 och påminn via snabbmeddelande i snabbstartmenyn

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

Namngivna värdar som endast får använda ljud

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 räknare visas på
webbplatsadministrationens startsida.

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 39 för mer information om dewebbläsare och operativsystem
som stöds av WebEx samt vanliga problem som påverkar andra WebEx-tjänster.

Märkning 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 märkningsändringar ska du kontakta kundtjänstchefen (CSM).

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds ej av webbplatsadministrationen på Mac.

CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande problem gäller för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence):

• För att minska risken för bandbreddsproblem för video bör webbplatsadministratörer säkerställa att
följande alternativ för webbplatsadministratörer är konfigurerade för CMR Hybrid-användare:
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• Kontrollera att alternativet Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL alltid är markerat för WebEx
VoIP och videoanslutning.

• VäljWebbplatsinställningar >Webbplatsalternativ och markera alternativet för maximal
videobandbredd. Detta anger maximal bildrutehastighet för video inuti möten. Standardinställningen
är 15 fps.

• Säkerställ att Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence är markerat under ”Alternativ för
OneTouch TelePresence” om du inte rekommenderas att ändra det av WebEx-supporten.

• Säkerställ att Aktivera högupplöst video är aktiverat under ”Mötesalternativ” så att upplösningar
över 360 p kan skickas.

Se "Förutsättningar" i Konfigurationsguiden Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid på
sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS) för information om
rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration av CMR Hybrid-möten.

• Webbplatsadministratörer ska dessutom kontrollera att mötestypen Meeting Center PRO TelePresence
är aktiverat för din webbplats:

• Mötestypen Meeting Center PRO TelePresence ger användare ett annat användargränssnitt vid
integrering av WebEx produktivitetsverktyg i Microsoft Outlook än den vanliga integreringen av
WebEx i Outlook.

• Om du vill att befintliga användare på din webbplats ska använda CMR Hybrid måste du
gruppaktivera dem för mötestypen Meeting Center Pro TelePresence – den aktiveras inte för dem
automatiskt.

• När din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid är kryssrutan Standard för nya användare
automatiskt markerad bredvid administrationsalternativet för mötestypen Meeting Center PRO
TelePresence. Om du inte vill att nya användare ska aktiveras för CMR Hybrid automatiskt ska
du avmarkera kryssrutan Standard för nya användare.

• Du kan dessutom skapa ytterligare anpassade mötestyper baserat på sessionstypenMeeting Center
TelePresence.

• Webbplatsadministratörer kan inte utföra ändringar av CMR Hybrid-användargränssnitt för WebEx
produktivitetsverktyg. Administratörer kan till exempel inte ändra märkningen för mötespanelen CMR
Hybrid genomOutlook-integreringen, inte dölja information i panelenMötesalternativ eller i dialogrutorna
Avancerade inställningar i TelePresence ochWebEx, samt kan inte begränsa antalet inringande deltagare
till videosamtal som användaren kan ange.

• Även om skärmdelning (kallades tidigare "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR
Hybrid-möten, stöds inte vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, anteckning och
whiteboarddelning i CMR Hybrid-möten.

• Från och med WBS29 finns det stöd för inspelning i CMR Hybrid-möten, men det har följande kända
problem och begränsningar:

• CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video spelas in i 360 p.

• När användare spelar upp inspelningarna kan de se skärmdelning, programdelning, den aktiva
talarens videokameraflöden, deltagaren, listor, chatt och omröstning. Om användare däremot hämtar
inspelningar samlas skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen i en enda MP4-fil som inte
innehåller den aktiva talarens videokameraflöden, deltagarlistan, chatt eller omröstningar.
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För ytterligare information om inspelning av CMR Hybrid-möten, se Vanliga frågor om inspelning och
uppspelning i WebEx Meeting Centers vanliga frågor och svar som hitta på http://www.cisco.com/c/en/
us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.

• Om du inte har tillräcklig bandbredd kan dina presentationer och din datadelning i CMR Cloud- och
CMR Hybrid-möten minskas till XGA (1024 x 768 upplösning) och 5 fps. I TelePresence-system ser
användare ett ”brevlådeformat”. Från och med WBS29.8 stöds en upplösning på upp till 720 p så länge
allaWebEx-deltagare har minst 2Mpbs och datadelningen kan täcka hela TelePresence-systemets skärm
på både 4:3 och 16:9 TelePresence-system utan att beskäras. Från ochmedWBS29.11med TelePresence
Server 4.1 och Conductor XC 3.0 stöds 1080 p upplösning så länge alla WebEx-deltagare har minst 3
Mbps. Om inte alla deltagare i mötet uppfyller det lägsta bandbreddskravet kommer alla deltagare att
sänkas till den lägsta upplösningsnivån för datadelning. Om till exempel 720 p upplösning används,
men en av deltagarna har en bandbredd som ligger under tröskeln, sänks upplösningen till 720 p för alla
deltagare. Eller om TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 används stöds normalt sett 1080 p,
men om någon av deltagarna inte har minst 3 Mbps sänks upplösningen vid datadelning till 720 p för
alla deltagare. Kvaliteten på presentationen och datadelningen mellan TelePresence-system ändras inte
och upplösningen är baserad på inställningarna för TelePresence Server eller Cisco TelePresence
MCU-serie. Kvaliteten på presentationer och datadelning mellan WebEx-program är hög. Dessa
kvalitetsbegränsningar för presentationer och datadelning gäller inte för endast-WebEx-möten som
använder ett egenutvecklat datarenderingsformat.

• Skärmdelning (kallades tidigare "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten,
men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, anteckningar och whiteboarddelning stöds inte.

• Från och med Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 14.4 kan administratörer
konfigurera Cisco TMS för att tillåta TelePresence-deltagare delta i ett CMR Hybrid-möte upp till 5
minuter innan den schemalagda starttiden. TelePresence deltar inte i mötet förrän den första
TelePresence-deltagaren ringer uppmötet. Cisco TMS ringer inte ut tillWebEx innanmötets schemalagda
starttid. För ytterligare information se "Konfiguration av tillåt tidigt deltagande" i avsnittet "Konfiguration
av konferensinställningar för Cisco TMS" i Konfigurationsguiden Cisco Collaboration Meeting Rooms
(CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

• CMR Hybrid-möten har inte stöd för ”Endast VoIP”-ljud.

• För att schemalägga stora CMR Hybrid-möten krävs att administratörer konfigurerar kapacitetsgränser.
För att stänga av mikrofonen för alla förutom talaren måste mikrofonen stängas av för användare i både
WebEx och TelePresence:

• Värden kan stänga av mikrofonen för WebEx-deltagare från WebEx-programmet.

• I vissa TelePresence-system kan värden stänga av ljudet för andra TelePresence-deltagare. Annars
kan administratören stänga av ljudet för TelePresence-deltagare via TelePresence Server.

   Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)
96

Webbplatsadministration
Kända problem och begränsningar

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html

	Versionsinformation till Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.13)
	Innehåll
	Meeting Center
	Nyheter
	Kända problem och begränsningar
	Kända problem/begränsningar gällande mötesrum för samarbete (CMR)
	Sammanfattning av skillnader från den föregående låsta versionen

	Förbehåll
	Lösta förbehåll

	Systemkrav och stöd för funktioner
	Språkstöd
	Operativsystem- och webbläsarstöd
	Meddelande om upphört stöd för Windows XP och Internet Explorer 6
	Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp
	Plattformsoberoende funktioner
	Plattformsoberoende kända problem och begränsningar

	Produktivitetsverktyg
	Nyheter
	Stöd för WebEx produktivitetsverktyg
	Kända problem och begränsningar i Windows
	Vanliga problem/begränsningar i Mac

	WebEx Audio
	Nyheter
	Funktioner
	Vanliga frågor
	Ljudalternativ
	Jämförelse av ljudfunktioner

	Video
	Nyheter
	Funktioner för högupplöst video
	Systemkrav
	Kameror med stöd för högkvalitetsvideo
	Kameror med stöd för högupplöst video
	Kända problem och begränsningar

	Webbplatsadministration
	Nyheter
	Funktioner
	Kända problem och begränsningar


