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• Om dette dokument, side 1

Hvad er CMR Cloud?
Det har altid været vores mission at gøre WebEx-møder tilgængelige for alle, når som helst på enhver enhed.
Det har vi opnået med CMR Cloud.

Læs om, hvordan du kan bruge CMR Cloud:

• Start dit møde, planlagt eller øjeblikkeligt, ved hjælp af en browser eller et standardbaseret
videokonferencesystem eller -applikation. På samme måde kan dine kolleger, leverandører og partnere
eller kunder deltage i dit møde, med det der virker for dem.

• Hvis personligt mødelokale er aktiveret for dig, ejer du et virtuelt mødelokale, der er tilgængeligt, når
du ønsker det. Hver gang, der er behov for at holde et møde, tilgår du og dine besøgende dit personlige
mødelokale ved hjælp af samme URL-adresse, videoadresse eller opkaldsnummer.

• En oprigtig "et møde"-oplevelse bringes til live, fordi du kan se og samarbejde med alle deltagere, uanset
hvilken teknologi de bruger til at deltage i mødet.

Om dette dokument
Dette dokument hjælper mødeværter og deltagere hurtigt i gang med brug af CMR Cloud. Hvis du vil have
mere at vide om resten af funktionerne i Meeting Center, se WebEx Meeting Center-brugervejledningen på
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.
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Deltag i et møde fra et videokonferencesystem
Uanset om du bruger Cisco Systems, Polycom eller andre SIP eller H.323 baserede videokonferencesystemer,
kan du nemt oprette forbindelse til et WebEx-møde.

Inden du begynder

Få videoadressen, også kendt som en URI (Uniform Resource Identifier) streng:

• Hvis du deltager i et møde i værtens personlige mødelokale, kan du finde videoadressen i formatet
<username>@<sitename>.webex.com (brugernavnet er værtens brugernavn.) i
tilslutningsoplysningerne, som værten sender til dig. Denne adresse ændres aldrig, så vi anbefaler, at du
føjer den til menuen foretrukne for fremtidige møder med den samme person.
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• Hvis du deltager i et møde, der tidligere har været planlagt, find videoadressen i formatet
<meetingnumber>@<sitename>.webex.com i din e-mailinvitation.

Procedure

Trin 1 Åbn det virtuelle tastatur eller få ekstern kontrol over dit videokonferencesystem.
Eksempler fra Cisco TelePresence-systemer:
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1 Tryk på Indtast eller Nyt opkald, afhængigt af den type system du har.

Figur 1: Personlige eller mødelokalesystemer

Figur 2: Moderne systemer

2 Tryk på tastaturknappen på det lille tastatur.
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Trin 2 Indtast videoadressen.
Trin 3 Start et opkald.
Trin 4 Indtast den numeriske adgangskode, hvis du bliver bedt om det.

Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk

Trin 5 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pundtegnet #.
Du er i mødet. Hvis dette er et personligt mødelokale, og værten ikke er ankommet, vil du vente i "lobbyen."

Deltag i et møde fra en videokonferenceapplikation
Inden du begynder

Fast track:
Hvis du har modtaget en HTML e-mailinvitation ...Hvis du befinder dig på siden for værtens personlige

mødelokale ...

Vælg linket for videoadressen.
Din applikation starter automatisk og indtaster
videoadressen. Indtast den numeriske adgangskode,
hvis du bliver bedt om det og behovet er aktiveret af
din webstedsadministrator.

Hvis du er en Skype for Business-bruger,
skal du ikke bruge dette link. Se Deltag
i et møde fra Skype for Business.

Bemærk

Vælg Deltag fra applikation.
Din applikation starter automatisk og indtaster
videoadressen.

Er du ikke i overhalingsbanen? Få videoadressen, også kendt som en URI (Uniform Resource Identifier)
streng:

• Hvis du deltager i et møde i værtens personlige mødelokale, kan du finde videoadressen i formatet
username@sitename.webex.com (brugernavnet er værtens brugernavn.) i tilslutningsoplysningerne,
som værten sender til dig. Denne adresse ændres aldrig, så vi anbefaler, at du føjer den til menuen
foretrukne for fremtidige møder med den samme person.

• Hvis du deltager i et møde, der tidligere har været planlagt, find videoadressen i formatet
meetingnumber@sitename.webex.com i din e-mailinvitation.

Procedure

Trin 1 Åbn din videokonferenceapplikation.
Trin 2 Indtast videoadressen i det passende indtastningsfelt.
Trin 3 Vælg Start, Ring, eller den passende kontrol, afhængigt af den anvendte label i din applikation.
Trin 4 Indtast den numeriske adgangskode, hvis du bliver bedt om det.

Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk
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Trin 5 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pundtegnet #.
Du er i mødet. Hvis dette er et personligt mødelokale, og værten ikke er ankommet, vil du vente i "lobbyen."

Deltag i et møde fra Skype for Business
En Skype for Business-specifik videoadresse, også kendt som en URI (Uniform Resource Identifier) streng,
er nødvendig for at tilslutte din Skype for Business-applikation til et møde. Skype for Business blev formelt
kendt som Lync.

Inden du begynder

Indhent de følgende oplysninger, som du har brug for at indtaste en Skype for Business-specifik videoadresse:

Deltagelse i et personligt mødelokaleDeltagelse i et planlagt møde

• værtens brugernavn

Brugernavnet er præfikset af værtens lokale
videoadresse i formatet
<username>.<sitename>@
lync.webex.com.

• navnet på webstedet, hvor mødet afholdes

Find oplysningerne i den tilknyttede
information, der sendes til dig af værten.

Tip

• værtens brugernavn

Brugernavnet er præfikset af værtens lokale
videoadresse i formatet
<username>.<sitename>@
lync.webex.com.

• det 9-cifrede mødenummer

• navnet på webstedet, hvor mødet afholdes

• den numeriske adgangskode, hvis kravet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Find oplysningerne i e-mailinvitationen til det
planlagte møde eller på siden med
mødeoplysninger på dit WebEx-websted.

Tip

Procedure

Trin 1 Åbn din Skype for Business-applikation.
Trin 2 Indtast den passende videoadresse ved at vælge kameraknappen for at deltage i mødet:

• For et planlagt møde: <meetingnumber>.<sitename>@lync.webex.com (For eksempel,
123456789.example@lync.webex.com)

• For et personligt mødelokale: <username>.<sitename>@lync.webex.com (For eksempel,
acassidy.example@lync.webex.com)

Trin 3 Indtast den numeriske adgangskode, hvis du bliver bedt om det.
Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk
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Trin 4 Start et videoopkald.

Deltag i et møde ved hjælp af Proximity Mobile Application
Inden du begynder

• Cisco Proximity iOS eller Android-applikation skal være installeret, for at integrationen kan forekomme.

• Mikrofonen skal være aktiveret og må ikke være i brug på den mobile enhed. For eksempel besvar eller
modtag ikke opkald i løbet af mødet.

• Videoens slutpunkt skal være nærhedsaktiveret og inden for den mobile enheds rækkevidde.

• Den mobile enhed skal være tilsluttet til det samme WiFi-netværk og i det samme mødelokale som
videoslutpunktet.

• Gælder kun for iOS WebEx Meeting App 7.1 eller senere, eller Android WebEx Meeting App 7.5 eller
senere.

Denne funktion er kun tilgængelig på næste generation af videoslutpunkter, såsom SX80 og MX700, og
er kun gældende for Collaboration Meeting Room Hybrid og Cloud-møder samt personlige mødelokaler
for CMR Cloud.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Mens du er i et møde på en iPhone, iPad eller Android-enhed, skal du trykke på ikonet mere ....
Trin 2 Tryk på ikonet Nærhed.
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Nærhedsapplikationen startes på tværs med videoadressen for WebEx-mødet. Du kan nu styre
TelePresence-enheden eller videoenheden med nærhedsapplikationen på din mobile enhed.

Start et møde fra et videokonferencesystem
Hvis du har planlagt et WebEx-møde, eller du holder møde med personer i dit personlige mødelokale, kan
du starte dit møde med et videokonferencesystem lavet af udbydere, som Cisco Systems og Polycom.

Inden du begynder

Hav følgende oplysninger parat:
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Starte et møde i et personligt mødelokaleStarte et planlagt møde

• din videoadresse, også kendt som en URI
(Uniform Resource Identifier) streng, i formatet
af
<username>@<sitename>.webex.com(brugernavnet
er brugernavnet til din WebEx-konto.)

• din værts-pinkode

Find oplysningerne på siden for dit personlige
mødelokale eller ved at gå tilMit WebEx >
Indstillinger >Mit personlige mødelokale,
der begge er tilgængelige, efter du logger ind
på dit WebEx-websted.

Tip

• videoadresse, også kendt som en URI
(Uniform Resource Identifier) streng, i
formatet
>meetingnumber>@<sitename>.webex.com

• din værtsnøgle

• den numeriske adgangskode, hvis behovet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Find oplysningerne i e-mailbekræftelsen for
det planlagte møde eller på siden med
mødeoplysninger.

Tip

Procedure

Trin 1 Åbn det virtuelle tastatur eller få ekstern kontrol over dit videokonferencesystem.
Eksempler fra Cisco TelePresence-systemer:
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1 Tryk på Indtast eller Nyt opkald, afhængigt af den type system du har.

Figur 3: Personlige eller mødelokalesystemer

Figur 4: Moderne systemer

2 Tryk på tastaturknappen på det lille tastatur.
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Trin 2 Indtast videoadressen.
Trin 3 Start et opkald.
Trin 4 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din værts-pinkode og den numeriske adgangskode, efter behov,

efterfulgt af pundtegnet #.
Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk

Du er i mødet.

Start et møde fra en videokonferenceapplikation
Hvis du har planlagt et WebEx-møde, eller du holder møde med personer i dit personlige mødelokale, kan
du starte dit møde ved hjælp af en standardbaseret videokonferenceapplikation, såsom Cisco Jabber.

Inden du begynder

Hav følgende oplysninger parat:

Starte et møde i et personligt mødelokaleStarte et planlagt møde

• din videoadresse, også kendt som en URI
(Uniform Resource Identifier) streng, i formatet
af
<username>@<sitename>.webex.com(brugernavnet
er brugernavnet til din WebEx-konto.)

• din værts-pinkode

Find oplysningerne på siden for dit personlige
mødelokale eller ved at gå tilMit WebEx >
Indstillinger >Mit personligemødelokale, der
begge er tilgængelige, efter du logger ind på dit
WebEx-websted.

Tip

• videoadresse, også kendt som en URI
(Uniform Resource Identifier) streng, i
formatet
<meetingnumber>@<sitename>.webex.com

• din værtsnøgle

• den numeriske adgangskode, hvis behovet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Find oplysningerne i e-mailbekræftelsen for
det planlagte møde eller på siden med
mødeoplysninger.

Tip

Procedure

Trin 1 Åbn din videokonferenceapplikation.
Trin 2 Indtast videoadressen i det passende indtastningsfelt.
Trin 3 Vælg Start,Opkald, eller den passende kontrol for at starte et videoopkald, afhængigt af den label du bruger

i din applikation.
Trin 4 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din værts-pinkode og den numeriske adgangskode, efter behov,

efterfulgt af pundtegnet #.
Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk
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Du er i mødet.

Start et møde fra Skype for Business
En Skype for Business-specifik videoadresse, også kendt som en URI (Uniform Resource Identifier) streng,
er nødvendig for at tilslutte din Skype for Business-applikation til mødet. Skype for Business blev formelt
kendt som Lync.

Inden du begynder

Indhent de følgende oplysninger, som du har brug for at indtaste en Skype for Business-specifik videoadresse:

Starte et møde i et personligt mødelokaleStarte et planlagt møde

• brugernavnet til din WebEx-konto

Brugernavnet til din konto er præfikset for
videoadressen i formatet
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• navnet på dit websted

Find oplysningerne på siden for dit personlige
mødelokale eller ved at gå tilMit WebEx >
Indstillinger >Mit personlige mødelokale,
der begge er tilgængelige, efter du logger ind
på dit WebEx-websted.

Tip

• brugernavnet til din WebEx-konto

Brugernavnet til din konto er præfikset for
videoadressen i formatet
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• det 9-cifrede mødenummer

• navnet på dit websted

• den numeriske adgangskode, hvis behovet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Find oplysningerne i e-mailbekræftelsen for
det planlagte møde eller på siden med
mødeoplysninger.

Tip

Procedure

Trin 1 Åbn din Skype for Business-applikation.
Trin 2 Indtast den passende videoadresse ved at vælge kameraknappen for at deltage i mødet:

• For et planlagt møde: <meetingnumber>.<sitename>@lync.webex.com (For eksempel,
123456789.example@lync.webex.com)

• For et personligt mødelokale: <username>.<sitename>@lync.webex.com (For eksempel,
acassidy.example@lync.webex.com)

Trin 3 Indtast den numeriske adgangskode, hvis du bliver bedt om det.
Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk

Trin 4 Start et videoopkald.
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Brug et pilotnummer til tilslutning til et møde
Tilslutning til et møde fra et videokonferencesystem eller -applikation kræver, at du indtaster en videoadresse,
også kendt som en URI (Uniform Resource Identifier) streng. Dog kan nogle enheder ikke indtaste en fuld
videoadresse, såsom 123456789@example.webex.com eller joesmith@example.webex.com.
For at løse begrænsningen kan din administrator opsætte et pilotnummer for hele din organisation - et enkelt,
numerisk tal der erstatter de fulde videoadresser.

Inden du begynder

Hav følgende oplysninger parat:

Deltage i et mødeStarte et møde

• pilotnummer

• mødenummer

• den numeriske adgangskode, hvis behovet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Planlagt møde: Find oplysningerne i
e-mailinvitationen eller på siden med
mødeoplysninger.

Møde i personligt mødelokale: Find
oplysningerne på siden med værtens
personlige mødelokale.

Tip

• pilotnummer

• mødenummer

• værts-pinkode (for møder i personlige
mødelokaler) eller værtsnøgle (til planlagte
møder)

• den numeriske adgangskode, hvis behovet er
aktiveret af din webstedsadministrator

Planlagt møde: Find oplysningerne i
e-mailbekræftelsen eller på siden med
mødeoplysninger.

Møde i personligt mødelokale: Find
oplysningerne på siden for dit personlige
mødelokale eller ved at gå tilMit WebEx >
Indstillinger >Mit personlige mødelokale,
der begge er tilgængelige, efter du logger ind
på dit WebEx-websted.

Tip

Procedure

Trin 1 Start dit videokonferencesystem eller -applikation.
Trin 2 Indtast pilotnummeret.
Trin 3 Indtast mødenummeret, når du bliver bedt om det.
Trin 4 Indtast den numeriske adgangskode, hvis du bliver bedt om det.

Den numeriske adgangskode er kun nødvendig for planlagte møder, ikke for møder i personlige
mødelokaler, og skal aktiveres af din websteds-administrator.

Bemærk

Trin 5 Gør ét af følgende:

• Starte et møde: Indtast værts-pinkoden eller værtsnøglen, efter behov, efterfulgt af pundtegnet #.

• Deltage i et møde: Indtast pundtegnet #.
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Du er i mødet.

Hvis dette er et personligt mødelokale, og værten ikke er ankommet, vil du vente i "lobbyen."

Modtag et video-tilbagekald
Du kan nu oprette forbindelse til lydkonferencen ved at modtage et tilbagekald til dit videosystem.

Inden du begynder

• Dit websted skal konfigureres med enten WebEx Hybrid-lyd eller Cloud Connected-lyd.

• Din webstedsadministrator skal aktivere funktionen.

• Du skal først opsætte din liste over foretrukne videoadresser iMeeting Center > Indstillinger.

Procedure

Trin 1 I dine Indstillinger skal du vælge videosystemer.

Trin 2 Tilføj detaljerne for højest fem videoadresser.
Videosystemet, du vælger som standard, bruges i dine møder som valgmuligheden videotilbagekald.

Trin 3 Når du næste gang deltager i et møde, åbn dialogen lydkonferencen fra kvikstart, hvis den ikke vises automatisk.
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Trin 4 Vælg Ring op til mit videosystem, og Cisco ringer op til dit standard videosystem.

Skift videolayoutindstillinger
Der findes flere valgmuligheder for skærmlayout, som understøttes i Cisco TelePresence-systemer:

• KUN aktiv højttaler - kun den aktive højttaler er synlig hele tiden

• Aktiv højttaler m/Film Strip Overlay - den aktiveWebEx-højttaler vises fremhævet med op til ni deltagere
vist som tilrettede miniatureikoner nedenfor

• Aktiv højttaler m/Film Strip nedenfor - Ingen tilretning - den aktive WebEx-højttaler vises fremhævet
med op til ni deltagere vist som miniatureikoner nedenfor

• Ensartet repræsentation pr. videomødedeltager - op til seksten videomødedeltagere vises ens

For flere oplysninger se https://kb.webex.com/wbx88104.

Procedure

Åbn det virtuelle tastatur eller få ekstern kontrol over dit videokonferencesystem.
Eksempler fra Cisco TelePresence-systemer:

1 For DTMF (Cisco og tredjepart slutpunkter) tryk på 2 eller 8, efter at have logget på et møde, for at bladre
gennem valgmulighederne for mødets layout.

2 For FECC (Far-end Camera Control), der understøttes af de fleste Cisco-slutpunkter ved hjælp af
berøringspanelet, tryk på den lyseblå skærm på berøringspanelet eller de tre små prikker i det øverste
venstre hjørne. I pop-op-vinduet vælg Kamera. Brug op- eller ned-piletasterne til at skifte til din valgte
skærmlayout.
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Opret forbindelse til et møde ved brug af videokonferencesystemer eller applikationer
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https://kb.webex.com/wbx88104


Tilgå din værts-pinkode
Din værts-pinkode identificerer dig som værten, når du starter et WebEx-møde i dit personlige mødelokale
med et videokonferencesystem eller -applikation. Du er forpligtet til at opsætte en værts-pinkode, når du
opsætter dit personlige mødelokale.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Gå tilMitWebEx > Indstillinger >Mit personligemødelokale og find værts-pinkoden, du tidligere opsatte.
Trin 3 For at redigere pin-værtskoden skal du indtaste en anden pinkode i feltet og derefter vælgeOpdatering nederst

på siden.

Om videoadresser
En videoadresse er teknisk kendt som URI (Uniform Resource Identifier) og forbinder dit
videokonferencesystem eller applikation til et WebEx-møde eller en mødeværts personlige mødelokale. For
at deltage i eller starte et planlagt møde indtast videoadressen.

Hvis din administrator har aktiveret personligt mødelokale til dig, ejer du et virtuelt mødelokale. Dit mødelokale
har tre permanente adresser - web URL, videoadresse og opkaldstelefonnumre. Du kan indtaste videoadressen
for at starte et møde i dit mødelokale til enhver tid. Folk kan deltage i dit mødelokale ved at indtaste den
samme videoadresse hver gang.
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Opret forbindelse til et møde ved brug af videokonferencesystemer eller applikationer
Om videoadresser



K A P I T E L  3
Personligt mødelokale

• Hvad er personligt mødelokale?, side 19

• Opsæt dit personlige lokale, side 20

• Tilgå siden for dit personlige mødelokale, side 20

• Rediger indstillinger for dit personlige mødelokale, side 21

• Inviter folk til dit personlige mødelokale, side 21

• Deltag i et møde i et personligt mødelokale fra en browser, side 22

• Deltag i et personligt mødelokale ved hjælp af værtens brugernavn, side 22

• Start et møde i et personligt mødelokale fra en browser, side 23

• Lås eller lås op for dit personlige mødelokale, side 23

• Forlad et personligt mødelokale, side 23

Hvad er personligt mødelokale?
Et personligt mødelokale er et virtuelt mødelokale, som du kan benytte, når du har brug for at holde møde
med personer. Du modtager dit eget link, som er nemt at huske, og som aldrig ændrer sig, så dine kolleger
altid ved, hvor dine møder afholdes.

WebEx-aktiverede TelePresence-brugere har også personlige mødelokaler, men kun brugere, der deltager fra
en WebEx mødeapplikation, kan deltage i møder i personlige mødelokaler.

Dit personlige mødelokale har disse tre adresser, der aldrig udløber. Du og andre personer kan tilgå mødelokalet
med en telefon, browser eller standardbaseret videokonferencesystem eller -applikation:

• URL (https://sitename.webex.com/meet/username)

• videoadresse (username@sitename.webex.com)

• opkaldsnumre, som kun forbinder dig til lyddelen af et møde

Del adressen til dit personlige mødelokale og bed folk om at gemme den i deres "foretrukne". Folk kan til
enhver tid logge på dit mødelokale, medmindre du låser det. De, der logger på mødelokalet, før du selv gør
det, venter i lobbyen. Så snart du logger ind i mødelokalet, starter et møde.
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Her vises hovedpunkterne, for hvad du kan gøre i dit mødelokale:

• Start et møde uden at skulle bruge mødeplanlægningsprogrammet.

• Alle funktioner, såsom deling af indhold, invitation af flere personer, påmindelser og optagelser, er til
rådighed i mødelokalet, ligesom de er i et WebEx-møde.

• Lås og lås op for dit mødelokale, hvis du har brug for databeskyttelse eller afholder på hinanden følgende
møder.

• Slå lyd fra og til for enhver deltager på deltagerlisten, som viser alle, herunder hver videoenhed eller
applikation, der anvendes til deltagelse i mødet.

• Alle deltagere ser den aktive højttaler som standard. Lås videovisningen for den person, som du ønsker,
alle skal se, uanset hvem der taler.

• Enhver deltager kan forlade mødelokalet til enhver tid. Hvis værten forlader mødelokalet, slutter mødet
for alle deltagere. For at forlade mødelokalet uden at afslutte mødet skal værtsrollen tildeles til en anden,
før mødelokalet forlades.

Opsæt dit personlige lokale
Inden du begynder

Efter din administrator aktiverer personligt mødelokale for dig, modtager du en velkomste-mail. Åbn
e-mailmeddelelsen.

Procedure

Trin 1 Vælg Opsæt mødelokale i din velkomste-mailmeddelelse for at starte et hjælpeprogram.
Trin 2 Gør det følgende i hjælpeprogrammet:

a) Opret en værts-pinkode, som identificerer dig som værten, når du går ind i dit personlige mødelokale ved
hjælp af et videokonferencesystem eller -applikation.

b) Valgfri. Hold valgmuligheden Brug personligt mødelokale til alle mine øjeblikkelige mødermarkeret.
Hvis du bruger WebEx-produktivitetsværktøjer eller Cisco Jabber, er det praktisk altid at starte dine
øjeblikkelige møder i dit mødelokale.

Trin 3 Vælg Næste for at gennemføre hjælpeprogrammet.
De fulde oplysninger for dit personlige mødelokale vises på det sidste skærmbillede i hjælpeprogrammet.
For at starte et møde i dit mødelokale vælg Prøv det.

Tilgå siden for dit personlige mødelokale
Tilgå siden for dit personlige mødelokale for at se oplysninger om dit mødelokale eller for at starte et møde
fra browseren.

   Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud)
20

Personligt mødelokale
Opsæt dit personlige lokale



Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Gå tilMit WebEx >Mit personlige lokale.

Rediger indstillinger for dit personlige mødelokale
Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Gå tilMit WebEx > Indstillinger >Mit personlige mødelokale.
Trin 3 Gør én af følgende:

• Angiv et unikt navn for dit personlige mødelokale.

• Kopier URL-adressen, der skal deles med andre. Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan du også
angive en anden URL-adresse for dit personlige mødelokale.

• Lås automatisk dit personlige mødelokale, efter at du logger ind.

• Modtag en meddelelse, når nogen logger ind i lobbyen til dit personlige mødelokale, mens du ikke er i
mødelokalet.

Trin 4 Vælg Gem.

Inviter folk til dit personlige mødelokale
Del oplysninger om dit personlige mødelokale i forvejen, eller kun når du har brug for at holde møde.
Øjeblikkelige møder, som du starter medMød nu, afholdes nu som standard i dit personlige mødelokale. Du
kan ændre denne valgmulighed i Indstillinger.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Gå til siden for dit personlige mødelokale.
Trin 3 Vælg Inviter.
Trin 4 Gør ét af følgende:

• Hvis du vil holde møde med det samme, skal du vælgeKopier og del eller Send en e-mailmeddelelse.
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Personligt mødelokale
Rediger indstillinger for dit personlige mødelokale



• Hvis dit møde er på et senere tidspunkt, skal du vælge Kopier og del. Kopier og indsæt oplysningerne
i en chat-besked eller e-mailmeddelelse, og brugertilpas teksten "Mød mig i mit personlige mødelokale
nu."

Deltag i et møde i et personligt mødelokale fra en browser
Inden du begynder

OpnåURL-adressen til det personligemødelokale framødeværten, der inviterer dig.Mødelokalets URL-adresse
er i formatethttps://sitename.webex.com/meet/username (Brugernavnet er værtens brugernavn).

Procedure

Trin 1 Indtast mødelokalets URL-adresse.
Trin 2 Indtast dit navn og e-mailadresse.
Trin 3 Vælg Log ind i mødelokale.

Hvis værten ikke er ankommet, vil du vente i "lobbyen." I modsat fald forbindes du til mødet.

Deltag i et personligt mødelokale ved hjælp af værtens
brugernavn

Hvis du er inviteret til et møde i værtens personlige mødelokale, kan du hurtigt deltage i mødet ved at indtaste
værtens brugernavn.

Inden du begynder

Indhent de følgende oplysninger:

• URL til WebEx-webstedet, hvor værtens personlige mødelokale er placeret

• værtens brugernavn, som vises i slutningen af URL-adressen for værtens personlige mødelokale,
https://sitename.webex.com/meet/username

Procedure

Trin 1 Gå til værtens WebEx-websted.
Trin 2 Vælg Home i den øverste navigationsbjælke.
Trin 3 Indtast værtens brugernavn.
Trin 4 Vælg Deltag.
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Hvis værten ikke er ankommet, vil du vente i "lobbyen." I modsat fald forbindes du til mødet.

Start et møde i et personligt mødelokale fra en browser
For at starte et møde i dit personlige mødelokale fra en browser skal du gøre det fra siden for dit personlige
mødelokale.

Hvis du er logget ind, indtast https://sitename.webex.com/join/username for at starte et
mødemed det samme. DenneURL-adresse er den samme somURL-adressen for dit personligemødelokale,
undtagen at /join erstattes af /meet.

Tip

Inden du begynder

Kend dit WebEx-websteds URL-adresse. Endnu bedre, marker URL-adressen for dit personlige mødelokale
som foretrukken i formatet https://sitename.webex.com/meet/username for at udføre denne
opgave hurtigere.

Procedure

Trin 1 Indtast URL-adressen for dit personlige mødelokale, hvis du kender den.
Trin 2 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 3 Gå til siden for dit personlige mødelokale, hvis du ikke allerede er der.
Trin 4 Vælg Log ind i mødelokale.

Du er i mødet.

Lås eller lås op for dit personlige mødelokale
Hvis du har på hinanden følgende møder eller har brug for databeskyttelse i dit personlige mødelokale, lås
mødelokalet. Når mødelokalet er låst, kan ingen tilgå dit mødelokale, før du låser op for det.

For at låse eller låse op for mødelokalet skal du vælge Lås mødelokale eller Lås op for mødelokale inde fra
mødelokalet.

Forlad et personligt mødelokale
For at forlade et personligt mødelokale skal du vælge Forlad mødelokale.

Når værten for et personligt mødelokale forlader mødelokalet, slutter mødet for alle deltagere. Hvis du er
værten og ønsker at forlade lokalet uden at afslutte mødet, skal du udpege en anden deltager som vært. Den
nye vært overtager derefter alle mødelokalets kontroller.
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