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K A P I T E L  1
Meeting Center

• Vara värd, delta i och skapa möten, sida 1

• Program- och fildelning, sida 2

• Använda ljud- och videotjänster, sida 3

• Systemkrav och prestandaoptimering, sida 4

• Övrigt, sida 4

Vara värd, delta i och skapa möten
• Vad behöver jag för att vara värd för eller delta i möten?

• Kan jag schemalägga möten från Microsoft Outlook?

• När jag försöker delta i ett möte på Mac blir jag ombedd att ladda ned och installera ett tillägg. Hur går
jag tillväga?

Vad behöver jag för att vara värd för eller delta i möten?

Du måste hämta WebEx-möteshanterare. Första gången du startar eller deltar i ett möte hämtas programmet
till din datorn. Du kan också hämta möteshanteraren från din supportsida.

Detaljerad information om datorer, operativsystem och webbläsare som fungerar medWebExMeeting Center
finns på Plattformsoberoende funktioner (WBS30).

Kan jag schemalägga möten från Microsoft Outlook?

Ja. Du kan schemaläggamöten, bjuda in deltagare och startaWebEx-möten frånMicrosoft Outlook. Deltagarna
du bjuder in kan delta i mötet från sina Microsoft Outlook-kalendrar.

Du börjar med att hämta och installera WebEx-integration för Microsoft på din WebEx-supportsida. För
detaljerad information, se Användarguide för Outlook-integration (finns också på din supportsida). Om du
vill gå till supportsidan klickar du på Hjälp i menyn till vänster och sedan på Support.
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Dumåste ha administratörsprivilegier för att installeraWebEx-integrering förMicrosoft påWindows-datorerOBS!

När jag försöker delta i ett möte på Mac blir jag ombedd att ladda ned och installera ett tillägg. Hur går jag
tillväga?

Från och med WBS28.5 blir du ombedd att hämta och installera ett tillägg när du startar eller deltar i ett möte
på Mac för första gången.

1 Klicka på knappen Hämta och installera tillägg och hämta filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg till din
dator.

2 Kör den hämtade filen.
3 Kör Install Cisco WebEx Add-On.app och följ anvisningarna på skärmen.

När installationen har slutförts kommer mötet att startas automatiskt.

Program- och fildelning
Vad är skillnaden mellan ”fildelning” och ”programdelning”?

Med fildelning kan deltagare se filen eller dokumentet men presentatören kan inte göra ändringar. Med
programdelning delar du programmet som du använder för att skapa eller ändra filen eller dokumentet. Medan
du ändrar dokumentet kan deltagarna se dina ändringar. Det krävs mer bandbredd för programdelning, vilket
påverkar mötets allmänna prestanda.

Du kan i princip dela alla slags filer eller program, men det är inte säkert att de som har strömmande video
eller ljud visas korrekt. Använd WebEx ”Webbinnehållsdelning” om du vill dela strömmat innehåll. Med den
här funktionen visas innehållet i en webbläsare på deltagarnas datorer. Allt du behöver göra är att välja
Webbinnehåll på Dela-menyn och ange URL:en till webbplatsen med det strömmade innehållet. Sedan kan
deltagarna se innehållet i sina webbläsare. Du kan dela flera filer eller presentationer åt gången. Varje fil eller
presentation visas på sin egen flik i innehållsvisaren.

Fildelning kräver relativt lite bandbredd och fungerar därför bra med långsammare anslutningshastigheter.
Programdelning kräver mer bandbredd.

Kan jag spara presentationer eller dokument med kommentarer och visa dem när jag är frånkopplad?

Ja. Spara dokumentet eller presentationen på ditt skrivbord och dubbelklicka sedan på dokumentet eller
presentationen. Dokumentet eller presentationen visas i WebEx-filvisaren.

Kan jag visa animeringar och bildövergångar i Microsoft PowerPoint-presentationer?

Ja.

Varför ser deltagarna ibland ett gult korsmönster när jag delar ett program?

Korsmönstret är skuggan av ett fönster som visas ovanpå det delade programmet. Stäng fönstret så försvinner
mönstret.
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Kan jag fjärrstyra program via tangentbordet?

Ja. Möteshanteraren översätter din tangentbordslayout till fjärrdatorns tangentbordslayout. För information
se ”tangentbordsgenvägar” i användarguiden till Meeting Center.

Kan jag dela Keynote-presentationer på en Mac?

Ja.

Kan jag dela StarOffice-dokument i Solaris?

Ja. Du kan dela StarOffice7-presentationer. Mer information om hur du använder Meeting Center med
Solaris-datorer finns i WebEx Plattformsoberoende funktioner (WBS30).

Kan jag dela Keynote-presentationer på en Mac?

Ja.

Kan jag dela StarOffice-dokument i Solaris?

Ja. Du kan dela StarOffice7-presentationer. Mer information om hur du använder Meeting Center med
Solaris-datorer finns i WebEx Plattformsoberoende funktioner (WBS30).

Vilka är de kända begränsningarna för innehållsdelning i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Följande begränsningar är kända för innehållsdelning i CMR Hybrid-möten:

• Det finns inget stöd för fildelning.

• Det finns inget stöd för whiteboarddelning.

• Det finns inget stöd för delning av ett fjärrskrivbord.

• Mötesdeltagare på mobilenheter kan inte dela innehåll.

Använda ljud- och videotjänster
• Kan jag använda Internettelefoni (VoIP) för telekonferensdelen av ett möte?

• Finns det begränsningar för samtal från vissa platser?

• Hur skaffar jag WebEx videotjänster?

Kan jag använda Internettelefoni (VoIP) för telekonferensdelen av ett möte?

Ja. Internettelefoni, även kallat VoIP (Voice Over IP), är tillgängligt. För ytterligare information om
internettelefoni och andra ljudalternativ, se ljudavsnittet i Meeting Center-versionsinformation.

Finns det begränsningar för samtal från vissa platser?

Ja, för detaljer se http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
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Hur skaffar jag WebEx videotjänster?

Videotjänsten tillhandahålls automatiskt med din WebEx-tjänst. Välj mötets gröna videokameraikon för att
dela din webbkameravideo.

Systemkrav och prestandaoptimering
• Vad kan jag göra för att få bästa prestanda?

• Hur testar jag prestanda?

Vad kan jag göra för att få bästa prestanda?

Exempel på faktorer som kan påverka prestandan inkluderar:

• Internetanslutningens hastighet

• Internettrafiken mellan din dator och WebEx-servern

• Prestanda för brandväggar och proxyservrar i ditt nätverk

Förbättra prestandan:

• Skaffa snabbast möjliga internetanslutning

• Använd fildelning (presentation) istället för program- eller skärmdelning (tidigare kallat
”skrivbordsdelning”)

• Dela dokument som innehåller färre bilder

Hur testar jag prestanda?

Du kan använda ett verktyg, t.ex. Trace Route, för att ta reda på vad som orsakar problemen mellan din dator
och WebEx-servern. Öppna kommandotolken i Windows och skriv ”tracert <your_siteURL>” (där
”din_webbplats_URL” är webbadressen till dinWebEx-servicewebbplats). Se till att du lägger till ett mellanslag
efter ”tracert”.

Trace Route skickar data från din dator och mäter hur lång tid det tar för den att nå WebEx-servern. Helst ska
det ta mellan 1 och 60 ms för data att nå servern. Om det tar:

• Mellan 60 och 100 ms har du en långsam anslutning och dina deltagare kan uppleva fördröjningar under
mötet.

• Längre än 100 ms har du en oacceptabelt långsam anslutning. Om du fortsätter att uppleva dåliga
prestanda bör du kontakta nätverksadministratören.

Övrigt
• Varför kan jag inte bokmärka vissa sidor på min WebEx-webbplats?

• Kan jag konfigurera e-postmeddelande för att visa mötestiden i deltagarens tidszon?
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• Var kan jag hitta de globala inringningsnumren?

• Kan användare ändra inställningarna för språk, tidszon och plats?

• Kan jag visa möten vid den schemalagda starttiden, även om de egentligen startade vid en annan tidpunkt?

• Kan jag besöka WebEx-communityn via min WebEx-servicewebbplats?

Varför kan jag inte bokmärka vissa sidor på min WebEx-webbplats?

På Meeting Center-servicewebbplats genereras många av sidorna dynamiskt, och på grund av detta kan du
inte bokmärka dem. Du kan emellertid bokmärka följande sidor på din WebEx-servicewebbplats:

BeskrivningURL

Hemsidan för din WebEx-servicewebbplats.<sitename>.webex.com

Sidan för ditt personliga mötesrum, som innehåller
alla onlinemöten som du har schemalagt samt
pågående möten som du är värd för. Du kan skicka
denna URL till en användare via e-post, och du kan
inkludera den på dina visitkort. Användare som
besöker denna sida kan delta i de möten som du är
värd för eller hämta dina delade filer och mappar.

På sidan Mitt WebEx > Min profil kan du ange
alternativ för ditt personliga mötesrum. Du kan
exempelvis inkludera ett välkomstmeddelande, grafik
och länkar till filer och mappar som du vill dela.

<sitename>.webex.com/meet/<username>

Din Delta i möte-sida, via vilken deltagare kan delta
i ett möte som du har startat. Om det inte finns något
pågående möte visas ditt personliga mötesrum på
denna sida.

<sitename>.webex.com/join/<username>

Din Starta möte-sida, via vilken du kan starta ett
schemalagt möte. Om det finns fler än ett schemalagt
möte visas ditt personliga mötesrum på denna sida.

<sitename>.webex.com/start/<username>

Kan jag konfigurera e-postmeddelande för att visa mötestiden i deltagarens tidszon?

Ja. För att underlätta för globala deltagare, kan du bjuda in deltagare på deras eget språk och tidszon. Inbjudan
kommer att visa mötestiden i deltagarens tidszon ochmöteslänken i inbjudan kommer att visa mötesinformation
på deltagarens språk och tillåta deltagaren att delta i mötet på sitt eget språk. Detta alternativ är endast
tillgängligt vid schemaläggning via webbsidor.

Värdens inställningar för språk och tidszon används som standard. När en deltagare inbjuds från en adressbok,
används sparade inställningar gällande språk och tidszon. En deltagares språk och tidszon kan åsidosättas av
värden när deltagaren bjuds in.
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Var kan jag hitta de globala inringningsnumren?

Om din webbplats har WebEx-ljud påslaget, och om din webbplats även har det globala
inringningsnummeralternativet påslaget, kan du granska eller visa de globala inringningsnumren på två sätt:

• Välj Inställningar i Mitt WebEx. Under ”Träffas nu”-inställningar, välj Visa globala nummer för
inringning till deltagare.

• När du schemalägger ett möte under Ljudkonferensinställningar, slå på alternativetVisa global nummer
för inringning. Det här alternativet ger en länk till listan med nummer, exempelvis avgiftsfria eller
lokala nummer, som deltagare i andra länder kan ringa för att ansluta till mötets ljud.

Besök http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf för information om globala avgiftsfria
samtalsbegränsningar.

Kan användare ändra inställningarna för språk, tidszon och plats?

Ja. Kalendersidor, mötesinformationssidor, deltagandesidor och e-postinbjudningar innehåller nu länkar via
vilka användare enkelt kan ändra sina inställningar för språk, tidszon och plats.

Kan jag visa möten vid den schemalagda starttiden, även om de egentligen startade vid en annan tidpunkt?

Ja. Möten visas nu i kalendrar vid den schemalagda starttiden, inte den verkliga starttiden, för att underlätta
för deltagare att hitta ett pågående möte i kalendern. Exempelvis kommer ett möte som schemalades till kl.
11:00, men startade 10:57, fortfarande att visas vid 11:00 i kalendern.

Kan jag besöka WebEx-communityn via min WebEx-servicewebbplats?

Ja. Community-knappen finns i den horisontella navigeringsraden och via denna kan både värdar och deltagare
ansluta till WebEx-communityn i ett nytt webbläsarfönster.
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K A P I T E L  2
Personliga mötesrum

• Allmänna frågor, sida 7

Allmänna frågor
• Vad är mitt personliga mötesrum?

• Vad är ”lobbyn” i mitt personliga mötesrum?

• Hur kan jag använda mitt personliga mötesrum?

• Vilka typer av inställningar gäller för mitt personliga mötesrum?

Vad är mitt personliga mötesrum?

Se det som ditt konferensrum. Du får din egen länk, som är enkel att minnas och som aldrig förändras, så att
dina kollegor alltid vet var dina möten kommer att hållas.

• 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”.

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

• Om värdens användarnamn innehåller numeriska tecken, t.ex. 123456, har motsvarande identifierare
för det personliga rummet prefixet ”pr”, exempelvis pr123456.

• Om värdens användarnamn har ett e-postformat, som användare@företag.com, kommer ”@”-tecknet
att tas bort när man skapar det personliga rummets identifierare. Exempelvis kommer användarnamnets
del av identifieraren att bli användareföretag.com så att identifieraren blir
https://sitename.webex.com/meet/användarnamn.com.

• CMR Hybrid-användare (WebEx-aktiverad TelePresence) har personliga rum, men endast användare
som deltar från ett WebEx-mötesprogram eller -app kan delta i dessa personliga rum.Möten i personliga
rum som låter andra personer delta via ett videokonferenssystem eller -program kräver att värdens konto
och WebEx-webbplatsen är aktiverad för CMR Cloud.
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• Värdar har möjligheten att anpassa sina personliga rum:

◦ Värdar kan nu ändra rubriken som visas i deras personliga rum i WebEx-programmen såväl som
på lobbyskärmen som visas för användare som deltar via videoenheter eller -program.

◦ Värden kan ändra ID:en för sina personliga mötesrum för att bättre möta deras behov. 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.

Vad är ”lobbyn” i mitt personliga mötesrum?

”Lobbyn” är ett väntrum för dina deltagare när ditt mötesrum är låst. Du kan styra vilka deltagare som tillåts
in i ditt möte och du kan till och med ta bort dem om de inte behöver delta i mötet. Deltagare som befinner
sig i lobbyn kan inte se din delade skärm eller höra ditt ljud.

Hur kan jag använda mitt personliga mötesrum?

Du kan använda ditt personliga mötesrum på följande sätt:

• Direktmöten – Starta ett möte snabbt och alla kommer att veta var det hålls.

• På varandra följandemöten – Ditt personliga mötesrum passar utmärkt för på varandra följandemöten.
Du behöver bara delta en gång och sedan hantera vilka som kan delta via lobbyn.

•Microsoft Outlook-inbjudningar –Kopiera och klistra in länken till ditt personligamötesrum iMicrosoft
Outlook-inbjudningar så kan dina deltagare delta i ditt personliga mötesrum på samma sätt som de deltar
i vanliga WebEx-möten.

• Privata möten – När du låser ditt rum kan du kontrollera vem som tillåts ansluta till det.

• E-postsignatur – Lägg till URL:en och numret till ditt personliga mötesrum i din e-postsignatur så att
alla vet var de kan hitta dig.

Vilka typer av inställningar gäller för mitt personliga mötesrum?

Samtliga följande inställningar kan ändras via sidan Mitt WebEx > Inställningar:

• Inställningar för ”Träffas nu” – Direktmöten som du startar via kommandot Träffas nu hålls som
standard i ditt personliga mötesrum. Du kan ändra denna inställning om du vill att Träffas nu-kommandot
istället ska starta vanliga WebEx-möten.

• Ändra namn på rum – Du kan ändra titeln på ditt personliga mötesrum.

• Ändra URL – Du kan ändra URL:en till ditt personliga mötesrum. Denna funktion är endast tillgänglig
om webbplatsadministratören aktiverar den.
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K A P I T E L  3
Produktivitetsverktyg

• Allmänna frågor, sida 9

• Installation och konfigurering, sida 10

• Schemalägga möten med produktivitetsverktygen, sida 12

• Direktmöten med produktivitetsverktygen, sida 14

• Webbplatsadministration, sida 16

Allmänna frågor
• Vad är WebEx produktivitetsverktyg?

• Vilken skrivbordsintegrerering är möjlig med produktivitetsverktygen?

Vad är WebEx produktivitetsverktyg?

Med WebEx produktivitetsverktyg är det enkelt för användare att starta, schemalägga, bjuda in till och delta
i WebEx-möten från sina skrivbord eller från de vanligaste skrivbordsprogrammen.

Vilken skrivbordsintegrerering är möjlig med produktivitetsverktygen?

Följande produktivitetsverktyg är tillgängliga att användas tillsammans med WebEx-tjänsterna:

• Microsoft Outlook-integrering

• IBM Lotus Notes-integrering

• Integrerade snabbmeddelandeprogram:

◦ Microsoft Lync/Microsoft Office Communicator (OCS)

◦ Lotus Sametime

◦ Yahoo

◦ Google Talk
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◦ Skype

◦ AOL AIM

• Microsoft Office-integreringar för Word, Excel och PowerPoint

• Microsoft Internet Explorer-integrering

• Mozilla Firefox-integrering

Installation och konfigurering
• Hur installerar jag produktivitetsverktygen?

• På minWebEx-servicewebbplats är den automatiska installationen av produktivitetsverktygen avstängd.
Hur installerar jag produktivitetsverktygen manuellt?

• På min WebEx-servicewebbplats är automatisk installation av produktivitetsverktyg aktiverad, men jag
vill inte använda produktivitetsverktygen. Kan jag stänga av den automatiska installationen?

• Jag tycker om vissa av produktivitetsverktygen, men jag vill inte använda alla. Hur konfigurerar jag
produktivitetsverktygen så att de bara används med de skrivbordsprogram jag vill?

• Hur avinstallerar jag produktivitetsverktygen?

• Kan jag använda WebEx produktivitetsverktyg med flera WebEx-servicewebbplatser?

• Jag är Linux- eller Mac-användare. Kan jag använda produktivitetsverktygen?

• Kan jag implementera enkel inloggning (SSO) genom att integrera ett identitetshanteringssystem,
exempelvis CA Siteminder, Sun Java Access Manager eller Oracle Oblix, så att mina anställda kan
logga in påWebExmed sina LAN-uppgifter och slipper använda flera olika användarnamn och lösenord?

• Kan jag implementera enkel inloggning (SSO) för CMR Hybrid-användare (WebEx-aktiverad
TelePresence)?

Hur installerar jag produktivitetsverktygen?

Det enda som krävs är att du loggar in på din WebEx-servicewebbplats. När du loggar in på din
WebEx-servicewebbplats installeras produktivitetsverktygen automatiskt på ditt skrivbord. Om automatisk
installation är avstängd på dinWebEx-servicewebbplats kan du hämta dem själv. Under Support i den vänstra
navigeringsraden på din WebEx-webbplats klickar du på Hämtningsbara filer. Kontrollera att rätt
operativsystem är valt på sidan Hämtningsbara filer under rubriken Produktivitetsverktyg och välj sedan
Hämtningsbara filer.

Om du använder CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) måste du starta om Microsoft Outlook efter
att du har installerat WebEx produktivitetsverktyg.
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På min WebEx-servicewebbplats är den automatiska installationen av produktivitetsverktygen avstängd.
Hur installerar jag produktivitetsverktygen manuellt?

Du kan installera produktivitetsverktygen manuellt på flera olika sätt:

• VäljMitt WebEx > Installation av produktivitetsverktyg (till vänster på navigeringsraden). Sidan
Installation av produktivitetsverktyg öppnas. Klicka på Hämta produktivitetsverktyg under På
skrivbordet.

• Under Support i den vänstra navigeringsraden på din WebEx-servicewebbplats klickar du på
Hämtningsbara filer. Klicka på Hämta nu vid rubrikenWebEx produktivitetsverktyg på sidan
Hämtningsbara filer.

• Gå till sidan Schemalägg ett möte. Högst upp på sidan finns kontextberoende tips om
produktivitetsverktygen. Klicka på länken Installera produktivitetsverktyg för att installera
produktivitetsverktygen.

På min WebEx-servicewebbplats är automatisk installation av produktivitetsverktyg aktiverad, men jag vill
inte använda produktivitetsverktygen. Kan jag stänga av den automatiska installationen?

Ja. VäljMitt WebEx >Min profil. I avsnittet för produktivitetsverktygen inaktiverar du alternativetHämta
automatiskt produktivitetsverktygen vid inloggning på WebEx-servicewebbplatsen.

Jag tycker om vissa av produktivitetsverktygen, men jag vill inte använda alla. Hur konfigurerar jag
produktivitetsverktygen så att de bara används med de skrivbordsprogram jag vill?

På skrivbordet klickar du på Start > Program >WebEx > Produktivitetsverktyg >WebEx-inställningar.
I dialogrutan för WebEx-inställningar klickar du på flikenVerktyg. Stäng av alternativen för de program som
du inte vill använda produktivitetsverktygen med i listan över tillgängliga produktivitetsverktyg.

Hur avinstallerar jag produktivitetsverktygen?

På skrivbordet klickar du på Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > Avinstallera. Du kan
även avinstallera via Lägg till eller ta bort program på Windows kontrollpanel.

Kan jag använda WebEx produktivitetsverktyg med flera WebEx-servicewebbplatser?

Du kan inte använda produktivitetsverktyg på flera WebEx-servicewebbplatser samtidigt. Om du behöver
byta servicewebbplats klickar du på Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg >
WebEx-inställningar och uppdaterar webbplatsen med de kontouppgifter som behövs för att använda
produktivitetsverktygen med den nya webbplatsen.

Jag är Linux- eller Mac-användare. Kan jag använda produktivitetsverktygen?

För närvarande är produktivitetsverktygen endast tillgängliga för Microsoft Windows-användare och
Mac-användare.

Kan jag implementera enkel inloggning (SSO) genom att integrera ett identitetshanteringssystem, exempelvis
CA Siteminder, Sun Java Access Manager eller Oracle Oblix, så att mina anställda kan logga in på WebEx
med sina LAN-uppgifter och slipper använda flera olika användarnamn och lösenord?

Ja. Se webbplatsadministrationsdokumentet för produktivitetsverktygen för information om hur du konfigurerar
din WebEx-webbplats för implementering av enkel inloggning (SSO) och integrering med en
identitetshanteringslösning.
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Kan jag implementera enkel inloggning (SSO) för CMR Hybrid-användare (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Ja. Se ”Konfiguration av enkel inloggning (SSO) i Cisco TMS” i avsnittet ”Konfiguration av Cisco
TelePresence-hanteringssviten” i Konfigurationsguiden Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på
sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence-hanteringssviten (TMS).

Schemalägga möten med produktivitetsverktygen
• Vilka olika sätt kan jag använda för att schemalägga möten via produktivitetsverktygen?

• Hur schemalägger jag ett WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

• Hur startar jag ett WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

• Hur kan deltagarna delta i mitt WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

• Jag vet mina inställningar (som telekonferens, delta före start, spårningskoder, osv.) för WebEx-möten
som jag schemalägger med integrerat Microsoft Outlook och Lotus Notes. Varför måste jag ange
inställningarna för varje möte? Kan jag ange inställningarna en gång så att jag slipper ange dem igen
för kommande möten?

• Går det att skapa undantag från återkommande mötesserier för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence)?

Vilka olika sätt kan jag använda för att schemalägga möten via produktivitetsverktygen?

Omdu använderMicrosoft Outlook eller IBMLotus Notes som e-postklient kan du schemaläggaWebEx-möten
direkt från Outlook- eller Lotus Notes-schemaläggaren via produktivitetsverktygen.

Hur schemalägger jag ett WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

Du schemalägger ett WebEx-möte med Outlook- eller Lotus Notes-integreringen på samma sätt som du
schemalägger andramöten. Klicka påLägg tillWebEx-möte i schemaläggaren för att lägga till ettWebEx-möte
till dina Outlook- eller Lotus Notes-möten.

Hur startar jag ett WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

När du lägger till ett WebEx-möte till ditt Outlook eller Lotus Notes-möte, inkluderar mötet på din kalender
en URL-länk som du kan klicka på för att starta ett möte.

Hur kan deltagarna delta i mitt WebEx-möte med integrerat Microsoft Outlook eller Lotus Notes?

När deltagare öppnar ett möte i sina Outlook eller Lotus Notes-kalendrar, kommer de att se en URL-länk som
de kan klicka på för att delta i WebEx-mötet. Deltagarna kan också klicka på URL-länken som finns i
mötesinbjudan i Microsoft Outlook eller Lotus Notes för att delta i mötet.
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Jag vet mina inställningar (som telekonferens, delta före start, spårningskoder, osv.) för WebEx-möten som
jag schemalägger med integrerat Microsoft Outlook och Lotus Notes. Varför måste jag ange inställningarna
för varje möte? Kan jag ange inställningarna en gång så att jag slipper ange dem igen för kommande möten?

När du schemalägger möten på din WebEx-webbplats kan du spara mötesmallar för framtida möten. Du kan
sedan använda dessa mötesmallar när du schemalägger möten via produktivitetsverktygen. Om administratören
har skapat fördefinierade mötesmallar för din organisation kan du även använda dessa mötesmallar i
produktivitetsverktygen.

Går det att skapa undantag från återkommande mötesserier för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence)?

Nej, det går inte att skapa undantag från återkommandemötesserier för CMRHybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence) eller i produktivitetsverktygen.

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

• Undantag till en mötesserie för CMRHybrid-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 tillWebEx-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 specifika WebEx-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.

◦ CMRHybrid-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.
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Direktmöten med produktivitetsverktygen
• Vilka olika alternativ har jag för att starta direktmöten?

• Vad är WebEx produktivitetsverktygspanel?

• Hur kan jag bjuda in deltagare till ett WebEx-möte med hjälp av WebEx produktivitetsverktygspanel
och Träffas nu?

• Kan jag delta i ett WebEx-möte via WebEx produktivitetsverktygspanel?

• Kan jag starta mina schemalagda WebEx-möten med hjälp av WebEx produktivitetsverktygspanel?

• Hur bjuder jag in en vän till ett WebEx-möte med ett integrerat snabbmeddelandeprogram?

• Jag har redan ett pågåendeWebEx-möte på mitt skrivbord. Hur bjuder jag in min kompis till ett pågående
möte via Instant Messenger?

• Vilket är det bästa sättet att starta ett WebEx-möte från Microsoft Office-dokument?

• Går det att hålla direktmöten med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Vilka olika alternativ har jag för att starta direktmöten?

Du kan starta direktmöten med följande produktivitetsverktyg:

• Ett-klick

• Integrerade snabbmeddelandeprogram:

◦ Yahoo

◦ Google Talk

◦ Skype

◦ AOL AIM

◦ Microsoft Office Communicator (OCS)

◦ Lotus Sametime

• Microsoft Office-integreringar:

◦ Word

◦ Excel

◦ PowerPoint

• Internet Explorer-integrering

• Mozilla Firefox-integrering
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Vad är WebEx produktivitetsverktygspanel?

WebEx produktivitetsverktygspanel (kallades tidigare WebEx Ett-klickpanel) är ett enkelt sätt att starta eller
delta i möten och att skicka mötesinbjudningar utan att logga in på din WebEx-webbplats eller att navigera
på webbsidorna. WebEx produktivitetsverktygspanel är tillgänglig från startmenyn, från genvägen till WebEx
produktivitetsverktyg på skrivbordet och från WebEx produktivitetsverktyg-ikonen i aktivitetsfältet.

Hur kan jag bjuda in deltagare till ett WebEx-möte med hjälp av WebEx produktivitetsverktygspanel och
Träffas nu?

Högerklicka på ikonen till WebEx produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet och välj Öppna WebEx
produktivitetsverktyg. IWebEx produktivitetsverktygspanel kan du antingen skriva kontaktens e-postadress
eller välja adressboksikonen för att välja kontakter från katalogen i Outlook eller Lotus Notes. När du har valt
kontakter väljer du Träffas nu för att starta ett WebEx-möte och automatiskt skicka inbjudningar via ditt
lokala e-postprogram till alla valda kontakter så att de kan delta i WebEx-mötet.

Kan jag delta i ett WebEx-möte via WebEx produktivitetsverktygspanel?

Ja. Högerklicka på ikonen till WebEx produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet och välj Delta i möte. Ange
värdens e-postadress eller mötesnumret för att delta i WebEx-mötet. Du måste kunna möteslösenordet för att
kunna delta i värdens möte.

Kan jag starta mina schemalagda WebEx-möten med hjälp av WebEx produktivitetsverktygspanel?

Ja. Högerklicka på ikonen till WebEx produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet och välj Starta ett schemalagt
möte.

Hur bjuder jag in en vän till ett WebEx-möte med ett integrerat snabbmeddelandeprogram?

Starta en snabbmeddelandekonversation med din vän. Klicka på Starta ett WebEx-möte i chattfönstret för
att starta ett WebEx-möte och skicka sedan en mötesinbjudan till din kompis som ett chattmeddelande.

Jag har redan ett pågående WebEx-möte på mitt skrivbord. Hur bjuder jag in min kompis till ett pågående
möte via Instant Messenger?

Starta ett chattkonversationmed din vän. Klicka påBjud in till möte i chattfönstret för att bjuda in din kompis
till ett pågående WebEx-möte.

Vilket är det bästa sättet att starta ett WebEx-möte från Microsoft Office-dokument?

I verktygsfältet för ditt Microsoft Office-dokument, -kalkylblad eller -presentation klickar du på Dela som
program. Detta startar ett WebEx-möte och programmet delas automatiskt. Du kan bjuda in andra till mötet
genom att klicka på knappen påmötesdeltagarpanelen i det flytande ikonfältet och sedan klicka på Bjud in
eller Påminn mötesdeltagare och därefter på Bjud in via e-post eller Bjud in via snabbmeddelande. Du
kan också bjuda in deltagare med Ett-klick eller snabbmeddelandeintegrering.

Går det att hålla direktmöten med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Nej. Du kan inte starta ett CMR Hybrid-möte (WebEx-aktiverad TelePresence); du kan bara schemalägga
CMRHybrid-möten. När CMRHybrid-användare startar direktmöten är de enbartWebEx-möten och innefattar
inte TelePresence-integrering.

Från och med WBS29.11 hålls direktmöten som du startar med kommandot Träffas nu (kallades tidigare
Ett-klickmöte) i ditt personliga mötesrum som standard. Du kan ändra detta alternativ under ”Inställningar”.
Användare av CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) har personliga mötesrum. Dock kan endast
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användare som deltar via ett WebEx-mötesprogram eller en WebEx-app delta i dessa personliga mötesrum.
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.

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

Webbplatsadministration
• Jag vill inte att värdarna ska kunna installera produktivitetsverktygen automatiskt. Vilka olika alternativ
har jag vid installation av produktivitetsverktygen på användarnas datorer i mitt företag?

• Användarna i företaget har inte administratörsprivilegier. Hur ska de göra för att installera
produktivitetsverktygen?

• Alla datorer i företaget är låsta. Hur installerar jag produktivitetsverktygen på samtliga användares
datorer i företaget?

• Cheferna på företaget har konfidentiella möten med känslig information. De anställda i företaget vet
vilken e-postadress cheferna har. Hur förhindrar jag medarbetare från att delta i konfidentiella och
känsliga möten?

• Jag vill inte att mina anställda använder integreringar med snabbmeddelandeprogram. Kan jag välja
vilket produktivitetsverktyg de anställda ska använda?

• Jag tycker inte om de kontextberoende tipsen som visas som standard på sidorna för Schemalägg ett
möte. Kan jag anpassa meddelandena?

• Hur distribuerar jag smidigast Lotus Notes-integrering på alla datorer i företaget?

Jag vill inte att värdarna ska kunna installera produktivitetsverktygen automatiskt. Vilka olika alternativ har
jag vid installation av produktivitetsverktygen på användarnas datorer i mitt företag?

Du kan stänga av automatisk installation av produktivitetsverktygen via alternativen i
webbplatsadministrationen. Du kan installera produktivitetsverktygen på samtliga användares datorer på
följande sätt:

• Installera WebEx produktivitetsverktyg på användarnas datorer med ett distributionsverktyg som t.ex.
Microsoft SMS, IBM Tivoli, WebEx System Management.

• Be värdarna hämtaWebEx produktivitetsverktyg bland de hämtningsbara filerna påWebEx supportsidor.

• Följ instruktionerna för tyst installation eller massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg i
IT-administratörsguiden för massinstallation av WebEx produktivitetsverktyg.
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Användarna i företaget har inte administratörsprivilegier. Hur ska de göra för att installera
produktivitetsverktygen?

Administratörsprivilegier krävs ej för att installera WebEx produktivitetsverktyg. Vanliga användare utan
administratörsprivilegier kan också installera produktivitetsverktygen.

Alla datorer i företaget är låsta. Hur installerar jag produktivitetsverktygen på samtliga användares datorer
i företaget?

Stäng av automatisk installation samt automatisk uppgradering av produktivitetsverktygen i
WebEx-servicewebbplatsens administreringsalternativ. Använd ett distributionsverktyg som till exempel
Microsoft SMS, IBMTivoli,WebEx SystemManagement för att installera produktivitetsverktygen på samtliga
användares datorer i företaget.

Cheferna på företaget har konfidentiella möten med känslig information. De anställda i företaget vet vilken
e-postadress cheferna har. Hur förhindrar jag medarbetare från att delta i konfidentiella och känsliga möten?

Schemalägg konfidentiella och känsliga möten som olistade möten och inaktivera sedan alternativet Tillåt
att användare deltar i olistade möten via värdens e-postadress i avsnittet för produktivitetsverktyg i
webbplatsadministrationen.

Jag vill inte att mina anställda använder integreringar med snabbmeddelandeprogram. Kan jag välja vilket
produktivitetsverktyg de anställda ska använda?

Ja. Gå till Produktivitetsverktyg under Webbplatsadministration. Stäng av eller på produktivitetsalternativen
i listan över produktivitetsverktyg beroende på företagets behov.

Jag tycker inte om de kontextberoende tipsen som visas som standard på sidorna för Schemalägg ett möte.
Kan jag anpassa meddelandena?

Ja. Du kan anpassa meddelandena under Produktivitetsverktyg under Webbplatsadministration.

Hur distribuerar jag smidigast Lotus Notes-integrering på alla datorer i företaget?

Det finns andra tillgängligaWebEx-dokument som innehåller information om implementering av Lotus Notes.
Be klienttjänstchefen om en checklista för distribution av Lotus Notes och följ sedan instruktionerna för
massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg i IT-administratörsguiden för massinstallation av WebEx
produktivitetsverktyg.
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K A P I T E L  4
WebEx-ljud

• Allmänna frågor, sida 19

Allmänna frågor
• Vad är kapaciteten för WebEx-ljud?

• Finns det begränsningar för samtal från vissa platser?

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

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

Vad är kapaciteten för WebEx-ljud?

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

Finns det begränsningar för samtal från vissa platser?

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

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

Ja, WebEx-ljud stödjer ett hybridljud i tjänsterna Meeting Center och Training Center.

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

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.
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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.
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K A P I T E L  5
Integrerat VoIP-ljud

• Allmänna frågor, sida 21

• Systemkrav och teknisk information, sida 22

• Felsökning, sida 24

Allmänna frågor
• Vilka funktioner har integrerat VoIP-ljud?

• Hur stor är deltagarkapaciteten vid integrerat VoIP-ljud?

• Hur får jag veta om deltagarna inte hör mig när WebEx-VoIP används?

Vilka funktioner har integrerat VoIP-ljud?

Följande är korta beskrivningar av funktionerna hos integrerat VoIP-ljud:

• Tjänster som stöds: Integrerad VoIP stöds av tjänsterna och plattformarna i följande tabell:

MacintoshLinuxSolarisWindowsCenter

JaJaJaJaMeeting Center

JaJaJaJaTraining Center

NejJaJaJaEvent Center

JaJaJaJaSupport Center

•Maskinvarukrav: Det finns inga specifika maskinvarukrav för att använda integrerad VoIP. Ett ljudkort
med full duplex samt högtalare och ett headset är det enda som behövs. Ett headset rekommenderas för
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användare som önskar tala. USB-enheter stöds också för Windows och Mac så länge som enheten har
drivrutiner för operativsystemet.

• Antal deltagare: Integrerad VoIP stöder upp till 500 deltagare (1000 för Training Center).

• Stöd för TCP/UDP: Integrerad VoIP kan använda UDP eller TCP som överföringsmetod. UDPminskar
fördröjningen under VoIP-sessioner. TCP erbjuder valfri SSL-säkerhet med något längre fördröjning.
När VoIP-ljud startas som tjänst försöker systemet först att ansluta varje klient via UDP och sedan via
TCP. Under möten kan systemet hantera en blandning av UDP- och TCP-deltagare.

• SSL-stöd: Integrerad VoIP kan (omwebbplatsen stöder SSL) använda SSL som överföringsmetod. SSL
erbjuder säker överföring för VoIP-trafik. SSL kan öka fördröjningen för VoIP-anslutningar ytterligare.

• Ekodämpning: Integrerad VoIP har inbyggd ekoannullering vilket ökar prestandan i de flesta situationer.

• Automatisk förstärkningskontroll: Integrerad VoIP har en automatisk volymkontroll som anpassar
ljudvolymen för alla deltagare.

• Plattformsoberoende stöd: Plattformsoberoende stöd för Support Center

Hur stor är deltagarkapaciteten vid integrerat VoIP-ljud?

Du kan bjuda in upp till 500 deltagare till en session (1000 för Training Center).

Hur får jag veta om deltagarna inte hör mig när WebEx-VoIP används?

Integrerat VoIP-ljud visar en nätverksindikator i fönstret Volym (tillgängligt via Ljud-menyn) som visar
prestanda för ditt nätverk samt övergripande kvalitet på det ljud som dina deltagare hör. Markören har någon
av följande färger:

• Grönt, när mer än 85 % av deltagarna upplever god ljudkvalitet.

• Gult, när mellan 50 och 85 % av deltagarna upplever god ljudkvalitet.

• Rött när färre än 50 procent av deltagarna har bra ljudkvalitet.

Systemkrav och teknisk information
• Vilka är systemkraven?

• Vilka WebEx-servicewebbplatser erbjuder VoIP-ljud?

• Vad krävs för att använda WebEx-integrerad VoIP?

• Kan jag använda TCP, UDP eller PSTN med WebEx-integrerat VoIP-ljud?

• Går det att använda WebEx-integrerad VoIP om webbplatsen har SSL aktiverat?

• Går det att använda VoIP via modemanslutningar?

• Kan jag köra VoIP via en EMX-nod?

• Används full eller halv duplex för VoIP-överföring?
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Vilka är systemkraven?

Ditt system måste uppfylla kraven som visas i Plattformsoberoende funktioner (WBS30).

Vilka WebEx-servicewebbplatser erbjuder VoIP-ljud?

Du kan använda integrerad VoIP med WebEx-tjänsterna och datorerna i följande tabell:

MacintoshLinuxSolarisWindowsCenter

JaJaJaJaMeeting Center

JaJaJaJaTraining Center

NejJaJaJaEvent Center

JaJaJaJaSupport Center

Vad krävs för att använda WebEx-integrerad VoIP?

För att du ska kunna använda WebEx-integrerad VoIP behöver du ett ljudkort med full duplex och högtalare
eller headset. Om du vill tala behöver du en mikrofon som är ansluten till datorn. Vi rekommenderar att du
använder ett headset för bästa resultat.

Kan jag använda TCP, UDP eller PSTN med WebEx-integrerat VoIP-ljud?

Du kan använda protokollen UDP eller TCP med VoIP-ljud i WebEx. Med UDP kan du få kortare svarstider
(mindre fördröjning) än med TCP, men med TCP kan du använda SSL-säkerhetsprotokollet (vilket troligtvis
ger längre svarstider). När VoIP startas sker först ett försök till UDP-anslutning i WebEx och sedan växlar
anslutningen till TCP. Du kan leda sessioner där vissa deltagare använder UDP och andra TCP.

UDP stöds bara för icke-SSL-webbplatser. För att kunna använda UDPmåste IP-portarna 9000 och 9001 vara
öppna för utgående kommunikation när UDP används för den gemensamma brandväggen. UDP väljs
automatiskt om portarna är öppna.

Går det att använda WebEx-integrerad VoIP om webbplatsen har SSL aktiverat?

Ja. Du kan använda SSL om du även använder överföringsprotokollet TCP.

Går det att använda VoIP via modemanslutningar?

Integrerat VoIP-ljud rekommenderas inte för modemanslutningar. UCF-baseradMicrosoft PowerPoint-delning
bör fungera bra så länge som videoöverföring inte aktiveras och bara en aktiv mikrofon används. Program-
och skrivbordsdelning tillsammans med integrerad VoIP stöds inte för uppkopplingar som är långsammare
än 56 kbit/s.

Kan jag köra VoIP via en EMX-nod?

Integrerad VoIP kan implementeras via en WebExTM EMX-nod (Extended MediaTone eXchange) beroende
på omständigheterna. Kontakta produktledningen för ytterligare information.
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Används full eller halv duplex för VoIP-överföring?

Integrerad VoIP har full duplex, vilket innebär att flera deltagare kan tala samtidigt. Det liknar traditionella
telekonferenser med PSTN. Halv duplex är en VoIP-konferens där bara en deltagare kan prata åt gången,
liknande CB radio.

Felsökning
• Varför uppstår det ibland en fördröjning i ljudet under mina VoIP-konferenser? Varför är kvaliteten inte
lika bra som vid vanlig telefoni?

• Varför är ljudkvaliteten god under vissa VoIP-samtal, men inte i andra?

• Vad händer om kunden upplever tekniska problem med integrerad VoIP?

Varför uppstår det ibland en fördröjning i ljudet under mina VoIP-konferenser? Varför är kvaliteten inte lika
bra som vid vanlig telefoni?

Traditionella PSTN-baserade telekonferenser är bundna till det traditionella nätet och varje mötesdeltagare
har en dedikerad kanal till telekonferensen. Fördröjningen är praktiskt taget omärkbar. Vanligtvis är den enda
fördröjningen man stöter på med det traditionella nätet beroende på den faktiska sträckan som ljudet måste
färdas. En bra VoIP-lösning har en fördröjning på ungefär 0,25–0,5 sekunder, beroende på följande faktorer:

• Överbelastning av nätverk: VoIP-lösningar skickar röstinformationen via ett IP-nätverk (som till
exempel Internet) som är ett delat medie där paket med information omdirigeras enligt principen först
in/först ut. Överbelastning vid någon av dirigeringspunkterna mellan mötesdeltagarna fördröjer och/eller
försämrar kvaliteten på ljudet.

• Kodningsprocess: När du talar i en mikrofon fångas ljudet upp och digitaliseras av ljudkortet i din dator.
Informationen delas sedan upp i datapaket som skickas över nätverket till konferensservern.
Konferensservern skickar sedan paketen till de övriga deltagarnas datorer där kodningsprocessen omvänds.
Kodningsprocessen för integrerat VoIP-ljud beror på ljudkomponenterna (mikrofonen, högtalarna och
ljudkortet) och dessa kan variera från dator till dator. Med komponenter av lägre kvalitet blir kvaliteten
på ljudet sämre.

Problem med fördröjning och ljudkvalitet är vanliga för alla VoIP-lösningar från alla återförsäljare, inte bara
WebEx. VoIP-lösningar från återförsäljare som till exempel Centra och andra lider av samma problem när de
jämförs med PSTN. Våra tester visar att fördröjningen och ljudkvaliteten påWebExVoIP-tjänster är åtminstone
lika bra som Centras.

Varför är ljudkvaliteten god under vissa VoIP-samtal, men inte i andra?

Det är svårt att ge ett rakt svar på den här frågan med tanke på antalet möjligheter. Du kan ha en perfekt
VoIP-konferens via en uppkoppling på 28 kbit/s med ett land halvvägs runt jordklotet efterföljt av ett knastrigt
samtal till ett grannland med en uppkoppling på 56 kbit/s eller 300+ kbit/s. Kvaliteten beror nästan helt på
samplingshastigheten (antalet ”segment” per sekund som behövs för att återge din röst) hos VoIP-programmet
tillsammans med din internetuppkopplings kapacitet. En anslutning på 56 kbit/s (eller en LAN-anslutning på
300+ kbit/s för den delen) betyder inte alltid att du kan flytta data över Internet med den hastigheten. Den
faktiska hastigheten avgörs av trafiknivåer på alla nätverk mellan källan och slutpunkten samt av utrustningens
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kapacitet vid källan och slutpunkten. I allmänhet beror dåligt ljud på trafiken och kan inte undvikas helt med
VoIP som använder Internet för en del av eller all datatrafik.

Vad händer om kunden upplever tekniska problem med integrerad VoIP?

Följ standardeskaleringsprocessen för teknisk support.
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K A P I T E L  6
Inspelning och uppspelning

• Allmänna frågor, sida 27

• Nätverksbaserad inspelning eller ”Spela in på server”, sida 30

• Uppspelning av inspelningar, sida 32

• Skapa och publicera inspelningar, sida 33

• Redigering av inspelningar, sida 35

• Inspelning av CMR Hybrid-möten, sida 36

• Kända problem och lösningar, sida 36

Allmänna frågor
• Vilka verktyg erbjuder WebEx för inspelning, redigering och uppspelning av inspelningar?

• Vad behöver jag för att spela upp inspelningar?

• Kan jag spela upp WebEx-inspelningar i alla multimediaspelare?

• Var hittar jag WebEx-inspelaren, -redigeraren och -spelaren?

• Hur konverterar jag nätverksbaserade inspelningsfiler (ARF) för WebEx till Windows Media-format
(WMV), Flash-format (SWF) eller MPEG-4-format (MP4)?

• När jag försöker konvertera min ARF-fil till MP4-format blir jag ombedd att ange URL, användarnamn
och lösenord. Vad ska jag ange?

• Min WebEx-webbplats kräver att jag loggar in via mitt företags webbplats (med SSO-inloggning) men
jag saknar användarnamn och lösenord för WebEx. Vad ska jag göra om jag vill konvertera ARF-filer
till MP4-format?

• Hur ansluter jag DynaMetric-adaptern till datorn och en telefon?
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Vilka verktyg erbjuder WebEx för inspelning, redigering och uppspelning av inspelningar?

MedWebEx-inspelare kan du spela in allting som händer i ett WebEx-möte – ljud, video, chattkonversationer,
anteckningar o.s.v.

Det finns två alternativ för att spela in ett WebEx-möte: nätverksbaserad inspelning (spela in på server) med
nätverksbaserad inspelare (NBR) och lokalinspelning. När nätverksbaserad inspelning används för inspelning
krävs ingen ytterligare maskinvara. Allt mötesinnehåll spelas automatiskt in på WebEx-servrar och är lätt
tillgängliga.

Om du vill ändra inspelningen, exempelvis göra den kortare eller att ta bort avsnitt då ingenting viktigt händer,
har vi ett annat verktyg som du kan använda för att göra ändringar. Om du sparar dina inspelningar på din
WebEx-servicewebbplats kan du publicera dina inspelningar på en webbsida så att andra kan spela upp dem
eller hämta dem.

Välj bland följande spelare och inspelare:

Använd den för att spela upp inspelningar i ARF-format (nätverksbaserade
inspelningar). Använd spelaren för att konvertera inspelningar till Windows
Media-format (.wmv), Flash-format (.swf) eller MPEG-4-format (MP4). Redigering
stöds inte i spelaren. Grundredigering stöds på inspelningsinställningar på din
WebEx-servicewebbplats, såsom att klippa av början eller slutet av en inspelning,
och ta bort paneler såsom video, chatt, osv.

WebEx:s
nätverksinspelare för
Advanced Recording
Format-filer (.arf)

Det här är en fristående inspelare och spelare som ger dig möjlighet att spara
inspelningar i WebEx egna WRF-format på din dator. Du kan också använda den
för att spela in program på din dator och sedan använda inspelningarna vid
programvisningar, utbildningar m.m. Du kan ladda upp inspelningar till din
WebEx-webbplats och dela dem med andra genom att skicka dem de tilldelade
URL:erna för strömning/överföring.

WebEx-inspelare och
spelare för filer med
WRF-format (.wrf)

Använd det här verktyget för att lägga till, ta bort eller flytta om delar av en inspelning
i WRF-format.

WebEx-inspelningsredigerare

Se användarguiderna på supportsidan på din WebEx-servicewebbplats för detaljerad information om hur
spelarna används.

Vad behöver jag för att spela upp inspelningar?

För att spela upp WebEx-inspelningar behöver du ett ljudkort. För att spela upp inspelningar på webben
behöver du en internetanslutning.

För att spela in telekonferenser när du använder WebEx fristående inspelare bör du även ha:

• Datorhörlurar (endast för presentatörer)

• Telefonhörlurar (dessa är att föredra framför en vanlig lur för presentatörer som pratar under en
telekonferens)

• En telefoninspelningsadapter
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Detta krävs för att ansluta telefonen till datorn. WebEx rekommenderar adaptrarna
DynaMetric TLP-120 eller TMP-636. Adaptern TMP-636 stöder ljud i båda riktningar
vilket är användbart för inspelning av ljud med UCF rich media.

OBS!

• En förstärkare (WebEx rekommenderar Plantronics MX10 förstärkare och headset)

Kan jag spela upp WebEx-inspelningar i alla multimediaspelare?

Ja, men först måste du hämta inspelningen från WebEx-servicewebbplats och konvertera den till WMF, SWF
eller MPEG-4 (MP4). Använd WebEx-nätverksinspelare för att konvertera en nätverksbaserad inspelning till
ARF, WMV, SWF eller MPEG-4 (MP4).

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

För att konvertera en lokalinspelning (.wrf) till WMV-format, använd WebEx inspelningsredigerare.

Var hittar jag WebEx-inspelaren, -redigeraren och -spelaren?

Om du har ett konto på din WebEx-webbplats:

1 Klicka på Support i den vänstra navigeringsraden.
2 Klicka på Hämtningsbara filer.
3 Bläddra ner till avsnittet Inspelare och spelare och klicka på Inspelning och uppspelning.
4 Hämta den önskade spelaren.

Hur konverterar jag nätverksbaserade inspelningsfiler (ARF) för WebEx till Windows Media-format (WMV),
Flash-format (SWF) eller MPEG-4-format (MP4)?

Starta WebEx-nätverksinspelaren och öppna din ARF-fil. Markera Fil > Konvertera som format och välj
önskat format. Välj önskad konfiguration i dialogrutan som visas och välj sedan Konvertera.

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

När jag försöker konvertera min ARF-fil till MP4-format blir jag ombedd att ange URL, användarnamn och
lösenord. Vad ska jag ange?

Den URL som du ska ange är din WebEx-webbplats, exempelvis företag.webex.com. Användarnamnet och
lösenordet är ditt WebEx-användarnamn och -lösenord.

WebEx-nätverksinspelaren stödjer inte konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-systemOBS!
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Min WebEx-webbplats kräver att jag loggar in via mitt företags webbplats (med SSO-inloggning) men jag
saknar användarnamn och lösenord för WebEx. Vad ska jag göra om jag vill konvertera ARF-filer till
MP4-format?

Det finns för närvarande inte stöd för att konvertera ARF-filer till MP4-format via WebEx-webbplatser som
har integrerad SSO-inloggning.

Hur ansluter jag DynaMetric-adaptern till datorn och en telefon?

För att ansluta adaptern till en telefon:

1 Koppla ur luren/headsetet från telefonjacket och anslut DynaMetric-adapterns telefonsladd till jacket.
2 Koppla in luren/headsetet i DynaMetric-adaptern.
3 Koppla in DynaMetrics gråa ljudkabel till din dators mikrofoningång. (Om du använder DynaMetric

TMP-636 ska du koppla in den svarta kabeln till datorns hörlursingång.)

Nätverksbaserad inspelning eller ”Spela in på server”
• Vad är en nätverksbaserad inspelning (NBR) eller ”Spela in på server”?

• Vilka centra kan använda nätverksbaserad inspelning?

• Vilket operativsystem stöds för en värd som använder nätverksbaserad inspelning?

• Behöver jag ytterligare maskinvara för att använda nätverksbaserad inspelning under mina möten?

• Hur stor är normalt en entimmesinspelning?

• Hur länge dröjer det innan mina inspelningar är klara för visning eller distribution?

• Var hittar jag mina inspelningar?

• Hur får jag tag på WebEx-nätverksinspelaren?

• Hur publicerar jag mina inspelningar för deltagarna?

• Fångar nätverksbaserad inspelning allt innehåll i mötet?

• Fångar nätverksbaserad inspelning tredjepartsljud?

• Fångar nätverksbaserad inspelning Internettelefon (VoIP) och ljudsändning?

• Kan jag pausa inspelningen när jag spelar in på servern?

• Jag kan inte spela upp min nätverksbaserade inspelningsfil på den senaste versionen av
WebEx-nätverksinspelare efter att min webbplats uppgraderades. Vad ska jag göra?

Vad är en nätverksbaserad inspelning (NBR) eller ”Spela in på server”?

Nätverksbaserad inspelning (NBR) är ett inspelningsalternativ som finns tillgängligt för WebEx-kunder som
har versionWBS25 eller senare. Nätverksbaserad inspelning tillåter dig att fånga allt mötesinnehåll, inklusive
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WebEx-integrerat ljud, VoIP-ljud, eller ljudkonferens från annan leverantör, för senare uppspelning och
delning. NBR-inspelningar sparas i WebEx högtillgängliga lagringsservrar, som gör det lätt att komma åt allt
mötesinnehåll.

Till skillnad från fristående WebEx-inspelare för WRF-formatfiler, hanteras nätverksbaserad inspelning helt
och hållet hos WebEx-klienten och kräver ej användning av ytterligare maskinvara, såsom en
telefoninspelningsadapter för att spela in telekonferensen. Nätverksbaserad inspelning tillåter också
grundläggande redigeringskapaciteter genom din WebEx-tjänstwebbplats, utan att kräva användningen av ett
videoredigeringsprogram.

Vilka centra kan använda nätverksbaserad inspelning?

WebEx Meeting Center, Event Center, Support Center och Training Center.

Vilket operativsystem stöds för en värd som använder nätverksbaserad inspelning?

En värd som använder en nätverksbaserad inspelning kan använda Windows, Mac, Linux och Solaris
operativsystem.

Behöver jag ytterligare maskinvara för att använda nätverksbaserad inspelning under mina möten?

Nej, du kan helt enkelt aktivera detta på din webbplats. I möteshanteraren kan du spela in alla dina
mötesaktiviteter, inklusive telekonferensen.

Hur stor är normalt en entimmesinspelning?

Storleken varierar beroende på aktiviteterna under mötet. Normalt varierar ett möte som inte använder video
mellan 15 och 40 MB. Ett möte som använder video kan variera i storlek runt 250 MB.

Hur länge dröjer det innan mina inspelningar är klara för visning eller distribution?

Inspelningar finns vanligtvis tillgängliga mellan 30 minuter och 24 timmar efter att mötet har avslutats

Var hittar jag mina inspelningar?

Dina inspelningar läggs upp i Mina filer i Mitt WebEx, under fliken Mina inspelningar.

Hur får jag tag på WebEx-nätverksinspelaren?

Du kan hämta WebEx-nätverksinspelaren genom att gå till Support > Hämtningsbara filer > Inspelning
och uppspelning.

Hur publicerar jag mina inspelningar för deltagarna?

När dina inspelningar väl är upplagda i Mina filer i Mitt WebEx, framställs en URL som kan skickas via
e-post, som är upplagd på din WebEx-servicewebbplats eller på en annan webbplats.

Fångar nätverksbaserad inspelning allt innehåll i mötet?

Den spelar in den fullständiga deltagarvyn av mötet, så den fångar med andra ord följande:

• All offentlig chatt

• Alla data, inklusive kommentarer, omröstningsresultat som delas och anteckningar (kräver publicering)

• Presentatörvideo (kräver att minst en deltagare presenterar i mötet)

Vanliga frågor om Meeting Center (version WBS30)    
31

Inspelning och uppspelning
Nätverksbaserad inspelning eller ”Spela in på server”



• WebEx-ljud (VoIP och telefoni) och tredjepartsljud

Den fångar inte följande:

• All privatchatt till värden

• Omröstningsresultat som inte delas av värden

• Paneler för privata möten (Training Center), mediegranskare (Event Center), dold text (Meeting Center)
och övningsrum (Event Center) spelas inte in eller upp

• När du spelar in flerpunktsvideo spelas endast presentatörens video in och upp

Fångar nätverksbaserad inspelning tredjepartsljud?

Ja. Genom att skriva i ditt konferensnummer från andra leverantörer i processen starta inspelning, kan du
fånga ljud från andra leverantörer i din inspelning.

Fångar nätverksbaserad inspelning Internettelefon (VoIP) och ljudsändning?

Ja, starta först inspelningen och starta sedan ditt ljudval.

Kan jag pausa inspelningen när jag spelar in på servern?

Ja. En pausknapp finns tillgänglig i inspelningspanelen när du spelar in på servern.

Jag kan inte spela upp min nätverksbaserade inspelningsfil på den senaste versionen av
WebEx-nätverksinspelare efter att min webbplats uppgraderades. Vad ska jag göra?

Från och med WBS28.9 används en ny ljudmotor i WebEx-nätverksinspelaren och en gammal ljudkodek har
tagits bort. På grund av dessa ändringar kan inte längre nätverksbaserade inspelningsfiler (.arf) som skapades
på en version äldre än WBS27.12 (före mars 2010) och som använde endast VoIP-ljud spelas upp med den
senaste nätverksinspelaren (de kan fortfarande spelas uppmed äldre versioner avWebEx-nätverksinspelaren).
Nätverksbaserade inspelningar som använder endast VoIP-ljud och skapades efter WBS27.12 kan spelas upp
på den senaste versionen med den nya spelare utan problem. Nätverksbaserade inspelningar som använder
hybridljud (kombination av VoIP och telefon eller endast telefon) påverkas ej. Har du fortfarande tillgång till
en äldre version av nätverksinspelaren kan du konvertera din inspelningsfil (.arf) till standardvideoformat
som Windows Media File (.wmv), Flash (.swf) eller MPEG-4 (MP4).

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

Uppspelning av inspelningar
• Spelas inspelningarna upp direkt eller hämtas de till min dator?

• Kan jag spela en inspelning om min dator inte är ansluten till Internet?

• Jag kan inte spela upp min lokala inspelningsfil på den senaste versionen av WebEx-inspelaren och
-spelare efter att min webbplats uppgraderades. Vad ska jag göra?
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Spelas inspelningarna upp direkt eller hämtas de till min dator?

Som ägare av inspelningen (mötesvärd) kan du välja att antingen spela upp inspelningen direkt genom att
klicka på strömningslänken eller att hämta inspelningsfilen till din dator genom att klicka på hämtningslänken.
Om du inte äger inspelningen kan du be värden att skicka länkarna till dig.

Kan jag spela en inspelning om min dator inte är ansluten till Internet?

Ja. Du måste hämta och installera lämplig fristående spelare. Klicka på Support > Hämta > Inspelning och
uppspelning.

För att spela upp nätverksbaserade inspelningar (.arf), måste du installera WebEx-nätverkinspelaren för filer
med avancerat inspelningsformat. För att spela upp lokalinspelningar (.wrf) installera WebEx-inspelaren och
spelare för WRF-formatfiler.

Jag kan inte spela upp min lokala inspelningsfil på den senaste versionen av WebEx-inspelaren och -spelare
efter att min webbplats uppgraderades. Vad ska jag göra?

Från och med WBS28.9 används en ny ljudmotor i WebEx-spelaren och WebEx-inspelningsredigeraren. En
gammal ljudkodek togs även bort från dessa program. På grund av dessa ändringar kan inte längre lokala
inspelningsfiler (.wrf) som skapades på en version äldre än WBS27.12 (före mars 2010) spelas upp på den
senaste WebEx-spelaren eller WebEx-inspelningsredigeraren (de kan fortfarande spelas upp i äldre versioner
av programmen). Lokala inspelningar som skapades efter WBS27.12 kan spelas upp i den senaste versionen
med den nya spelaren utan problem.

Om du fortfarande har tillgång till en äldre version av WebEx-inspelningsredigeraren kan du konvertera dina
lokala inspelningsfiler (.wrf) till ett standardvideoformat – Windows Media File (.wmv).

Skapa och publicera inspelningar
• Kan jag spela in allt som sker i ett WebEx-möte, -händelse eller -session?

• Hur kan jag spela in ett WebEx-möte, -händelse eller -session?

• Vad händer med inspelningen efter att jag spelat in ett WebEx-möte?

• Hur gör jag min inspelning tillgänglig för andra?

• Kan jag spela in en Internettelefon-konferens (VoIP)?

• Kan jag spela in WebEx-möten som innehåller UCF-multimedia?

• Hur kan jag förbättra ljudkvaliteten när jag använder lokal inspelning?

• Vilka samplingsfrekvenser och typer av ljudkomprimering stöder WebEx? Vilka ska jag använda?

• Hur stora är de inspelade filerna?

Kan jag spela in allt som sker i ett WebEx-möte, -händelse eller -session?

Ja. Du kan spela in ljud, video, skrivbordsdelning, kommentarer, chatt o.s.v.
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Hur kan jag spela in ett WebEx-möte, -händelse eller -session?

Starta eller delta i ditt WebEx-möte, -händelse eller -session och tryck sedan på den röda Inspelnings-knappen.

Du kan även gå till mötesmenyn i Meeting Center, händelsemenyn i Event Center eller sessionsmenyn i
Training Center och välja Starta inspelning.

I Support Center kan du klicka på Inspelnings-knappen i sessionskontrollpanelen.

Som mötesdeltagare kan du spela in om presentatören har aktiverat inspelning för dig.OBS!

Vad händer med inspelningen efter att jag spelat in ett WebEx-möte?

Om du använde nätverksbaserad inspelning (spela in på server) hittar du dina inspelningar i avsnittet Mina
filer på sidanMitt WebEx på din WebEx-servicewebbplats under flikenMina inspelningar.

Hur gör jag min inspelning tillgänglig för andra?

Inspelningar som har skapats via nätverksbaserad inspelning (spela in på server) kommer att finnas på din
WebEx-servicewebbplats, under flikenMitt WebEx >Mina Filer > Mina inspelningar. Varje inspelning
har en länk för strömning/hämtning som du kan skicka via e-post till andra direkt från inspelningslistan.

När du klickar på ikonen Skicka e-post öppnas dialogrutan Dela min inspelning via vilken du kan skicka
e-postmeddelanden till andra så att de kan titta på inspelningen.

Du kan också publicera länken spela upp/hämta för din inspelning på din webbplats så att den är tillgänglig
för andra. För ytterligare information, se guiden Strömma inspelningar på din webbplats på din supportsida.

Kan jag spela in en Internettelefon-konferens (VoIP)?

Ja.

Kan jag spela in WebEx-möten som innehåller UCF-multimedia?

Ja. För att spela in ljud från UCF-filer samtidigt som du spelar in ljud från ett WebEx-möte måste du använda
en adapter så som DynaMetric TMP-636 eller Plantronics MX-10. Detta ger dig möjligheten att skicka ljud
från din telefon via ljudkortet i din dator. Om du vill spela in video- eller Flash-filer stänger du av
maskinvaruacceleration (eller video overlay) på datorns grafikkort. Mer information hittar du i onlinehjälpen
för Windows Media Player online.

Hur kan jag förbättra ljudkvaliteten när jag använder lokal inspelning?

Om ljudkvaliteten är dålig eller om det inte finns något ljud ska du försäkra dig om att:

• Du använde WebEx installationsguide för ljud för att testa din volym.

• Om du spelar in ljud från någonting annat än en mikrofon ska du starta inspelaren och välja rätt
inspelningskälla.

• Om du hör ”knaster” under uppspelningen kan det bero på att du använder en äldre version av
WebEx-spelaren. Ominstallera spelaren på datorn och försök igen.

Vilka samplingsfrekvenser och typer av ljudkomprimering stöder WebEx? Vilka ska jag använda?

WebEx stöder följande ljudinspelningsformat:

   Vanliga frågor om Meeting Center (version WBS30)
34

Inspelning och uppspelning
Skapa och publicera inspelningar



• G.723 (8 kHz) Detta är standardinställningen, optimerad för strömning över Internet.

• PCM (8 kHz, 22 kHz, 44 kHz) Det här formatet ger bättre ljudkvalitet men mycket större filer. Formatet
rekommenderas enbart för inspelningar som du tänker spara på CD-ROM.

Hur stora är de inspelade filerna?

En entimmesinspelning är vanligtvis mellan 15 och 40 MB stor. Storleken varierar beroende på om du har
inkluderat snabbmeddelandekonversationer, anteckningar, video och andra inslag i din inspelning.

Redigering av inspelningar
• Kan jag redigera en inspelning?

• Kan jag dubba ljudet på inspelningen?

• Kan jag göra markeringar i inspelningen?

Kan jag redigera en inspelning?

Ja. För inspelningar som skapades med WebEx WRF-spelare eller WebEx inspelare, uppspelare och
inspelningsredigerare kan du användaWebEx inspelningsredigerare för att lägga till, ta bort eller ändra inspelad
information. Du kan också markera segment i inspelningen, ungefär som spåren på en CD-skiva, så att du
snabbt och enkelt kan hitta en specifik del av uppspelningen. Du kan hämta WebEx-inspelningsredigeraren
via din supportsida.

För inspelningar som gjorts med nätverksbaserad inspelning (spela in på server), kan grundläggande redigering
göras på sidan Inspelningsinställningar under Uppspelningskontroll, såsom att specificera en annan start-
och sluttid för uppspelningen, och ta bort specifika paneler (mötesdeltagare, chatt, osv.) från uppspelningen.

Om ytterligare redigering krävs, kan du använda WebEx-nätverksinspelaren för att konvertera inspelningen
till formaten WMV, SWF eller MPEG-4 (MP4), och sedan använda tredjeparts redigeringsverktyg för att
redigera filen.

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

Kan jag dubba ljudet på inspelningen?

Ja, men denna funktion finns endast tillgänglig för lokala inspelningar (.wrf). ”Dubbning” innebär att du
kopierar en hel inspelning eller delar av den. Så här dubbar du en inspelning:

1 Använd WebEx inspelningsredigerare för att öppna WebEx-inspelningen.
2 Ange var du vill påbörja dubbningen.
3 Öppna menyn Verktyg och välj Dubba ljud.
4 Om du vill att ljuddubbningen automatiskt ska avslutas vid en specifik punkt måste du specificera var.
5 Välj OK.
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Kan jag göra markeringar i inspelningen?

Ja, men denna funktion stöds endast i den friståendeWebEx-inspelningsredigeraren. Du kan användamarkörer
för att markera särskilda punkter i inspelningen. Under inspelningen trycker du på tangenterna Ctrl-Alt-M på
ditt tangentbord för att infoga en markering.

Inspelning av CMR Hybrid-möten
• Kan jag spela in CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Kan jag spela in CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)?

Ja, från och med WBS29 kan du spela in video och ljud, dela filer, chatta och göra 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 möten under
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 listanMina inspelade möten genom att välja
Spela-knappen. Vår spelare för strömning 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 standardvideospelarna. Den hämtade inspelningen innehåller
inte den aktiva talarens videoflöden, mötesdeltagarlistan, chattar eller omröstningar.

• 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 huvudpunkter under mötet då varje
mötesdeltagare talar.

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

Kända problem och lösningar
• Vilka problem är kända?

• Varför visas ett säkerhetsmeddelande när jag spelar upp det jag spelat in?

• Finns det fortfarande stöd för WOT-formatet?

• Skärmen blir svart när jag försöker spela in ett program. Vad kan jag göra?

• Jag konverterade min nätverksbaserade inspelningsfil (ARF) till Flash-format (SWF) men jag kan inte
spela upp den i min Flash-spelare. Vad kan jag göra?
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Vilka problem är kända?

Dessa är de kända problemen:

• Nya inspelningar som skapats med version 2.1 av inspelaren eller senare går inte att spela upp i spelare
som är äldre än version 2.1. Uppgradera därför spelaren till version 2.1 eller senare.

• Du kan inte använda inspelningsredigeraren för att kombinera WRF-filer skapade med en äldre version
än 2.1 med filer skapade med version 2.1.

• Spelaren Solaris kan inte spela upp ljud från WebEx Internettelefonkonferenser.

• Om en värd startar ett möte, delar sin webbkameravideo och börjar spela in mötet utan andra
mötesdeltagare kan uppspelningen låsa sig under långa perioder.

• En inspelning som konverterats från ARF- till MP4- eller WMV-format kan ha osynkroniserat ljud och
bild, och ha hackig ljudkvalitet.

Varför visas ett säkerhetsmeddelande när jag spelar upp det jag spelat in?

Ett säkerhetsmeddelande visas när du försöker spela upp en inspelning via webben. OperativsystemetWindows
visar det här meddelandet för att göra dig uppmärksam på att ett tillägg kommer att installeras i din webbläsare.

Klicka på Ja när du ser meddelandet i Internet Explorer för att tillåta installationen av WebEx-spelaren.
Insticksmodulen utgör inte ett hot mot datorns eller nätverkets säkerhet.

Finns det fortfarande stöd för WOT-formatet?

WOT är WebEx ursprungliga inspelningsformat. Du kan fortsätta att använda WebEx WOT-spelare för att
spela upp inspelningar med detta format. Däremot kan den senaste WebEx-spelaren endast spela upp
inspelningar med WebEx-inspelningsformat (WRF).

Skärmen blir svart när jag försöker spela in ett program. Vad kan jag göra?

Du spelar troligtvis in ett programmed video overlay som till exempel ett program för att spela upp videofiler.
För att spela in dessa program behöver du stänga av maskinvaruacceleration (eller video overlay) på din dators
grafikkort. Se Windows Media Players onlinemanual för information om hur man stänger av
maskinvaruaccelereration.

Jag konverterade min nätverksbaserade inspelningsfil (ARF) till Flash-format (SWF) men jag kan inte spela
upp den i min Flash-spelare. Vad kan jag göra?

Om du använder Adobe Flash Player version 11.4 eller senare måste du uppdateraWebEx-nätverksinspelaren
till version WBS28.9 eller senare. När du har uppdaterat WebEx-nätverksinspelaren kan du konvertera dina
ARF-filer till SWF-format genom att välja konverteringsalternativet Övre nyckelvärde för bildfrekvens.
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K A P I T E L  7
Global webbplatsbackup

• Allmänna frågor, sida 39

Allmänna frågor
• Vad är GSB? Vad heter min säkerhetskopierade WebEx-webbplats?

• Är en säkerhetskopierad WebEx-webbplats frånskild den primära webbplatsen?

• Omdirigeras jag automatiskt till den säkerhetskopierade webbplatsen när det behövs?

• Vid vilka typiska situationer omdirigeras mitt möte till den säkerhetskopierade webbplatsen?

• Vad händer om den primära webbplatsen kraschar under mötet?

• Kan jag komma åt möten som jag schemalade på den primära webbplatsen från den säkerhetskopierade
webbplatsen?

• Går det att skapa ett nytt användarkonto på den säkerhetskopierade webbplatsen och sedan använda det
på den primära webbplatsen?

• Kan jag schemalägga ett möte på min säkerhetskopierade webbplats och sedan starta mötet på min
primära webbplats?

• När utförs underhållsarbete?

• Hur vet jag om jag är på min säkerhetskopierade webbplats?

• Hur ofta säkerhetskopieras den primära webbplatsen? Vid vilka tider säkerhetskopieras webbplatsen?

• Kan jag använda min säkerhetskopierade webbplats även om den primära webbplatsen INTE är nere?

• När jag användermin säkerhetskopieradewebbplats, hämtar den information frånmin primära webbplats?

• Finns det stöd för XML API på den säkerhetskopierade webbplatsen?

• Finns det stöd för klient-API (SDK) på min säkerhetskopierade webbplats?
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• Finns informationen ommina anpassade märkningar och alternativ tillgänglig på den säkerhetskopierade
webbplatsen?

• Finns mina anpassade sidor tillgängliga på min säkerhetskopierade webbplats?

• Hur spåras min användning av den säkerhetskopierade webbplatsen?

• Ändras telekonferensnumret om jag vidarebefordras till min säkerhetskopierade webbplats?

Dessa vanliga frågor gäller endast administratörer.OBS!

Vad är GSB? Vad heter min säkerhetskopierade WebEx-webbplats?

GSB betyder Global Site Backup (global webbplatsbackup). Med WebEx globala webbplatsbackupsystem
(GSB) kan du vara säker på att din verksamhet kan fortgå även vid driftstopp. Dessutom kan verksamheten
fortgå vid underhåll och andra systemavbrott. GSB ger varje kund en säkerhetskopierad webbplats.
GSB-systemet ger tvåvägs-databassynkronisering i realtid mellan den primära och den säkerhetskopierade
webbplatsen. Alla kunder stöds med GSB.

Är en säkerhetskopierad WebEx-webbplats frånskild den primära webbplatsen?

Ja, en säkerhetskopieradwebbplats är frånskild den primära webbplatsen.WebEx lagrar den säkerhetskopierade
webbplatsen på ett annat system och på en annan geografisk plats än den primära webbplatsen.

Omdirigeras jag automatiskt till den säkerhetskopierade webbplatsen när det behövs?

Ja, GSB-systemet omdirigerar dig automatiskt till din säkerhetskopierade webbplats om fel skulle uppstå i
mötessystemet. Om du startat ett möte på den primära webbplatsen och den primära webbplatsen kraschar
omdirigerar GSB dig automatiskt till samma möte på din säkerhetskopierade webbplats. Om bara vissa delar
av systemet kraschar omdirigerar WebEx dig manuellt till GSB-webbplatsen.

Vid vilka typiska situationer omdirigeras mitt möte till den säkerhetskopierade webbplatsen?

Om den primära webbplatsen kraschar innan ett schemalagt möte startas. Det schemalagda mötet finns
tillgängligt på den säkerhetskopierade webbplatsen eftersommötesinformationen synkroniseras i realtid mellan
den primära och den säkerhetskopierade webbplatsen.Möten som du schemalägger på den säkerhetskopierade
webbplatsen kommer också att finnas tillgängliga när den primära webbplatsen fungerar igen.

Vad händer om den primära webbplatsen kraschar under mötet?

Om den primära webbplatsen kraschar p.g.a. ett fullständigt systemfel under ett möte frånkopplas alla från
mötet, inklusive värden och deltagarna. Alla mötesdeltagare kan återansluta sig till mötet via URL:en till den
primära webbplatsen och de omdirigeras automatiskt till den säkerhetskopierade webbplatsen. Om de
synkroniserade servrarna fortfarande fungerar kan mötet fortgå via den primära webbplatsen. Du kan däremot
inte starta ett nytt möte på den primära webbplatsen. Du kan bara starta nya möten på den säkerhetskopierade
webbplatsen tills alla tjänster på den primära webbplatsen fungerar igen.
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Kan jag komma åt möten som jag schemalade på den primära webbplatsen från den säkerhetskopierade
webbplatsen?

Via GSB-systemet synkroniseras information om användarkonton och möten i realtid, och åt båda hållen,
mellan den primära webbplatsen och den säkerhetskopierade webbplatsen. Du har endast tillgång till mötena
på den säkerhetskopierade webbplatsen när din primära webbplats inte är tillgänglig.

Går det att skapa ett nytt användarkonto på den säkerhetskopierade webbplatsen och sedan använda det
på den primära webbplatsen?

Ja. Ett användarkonto som skapas på den säkerhetskopierade sidan kopieras i realtid till den primära
webbplatsen.

Kan jag schemalägga ett möte på min säkerhetskopierade webbplats och sedan starta mötet på min primära
webbplats?

Med det nuvarande GSB-systemet går detta bra. När du schemalägger ett möte på din säkerhetskopierade
webbplats kopieras det omedelbart till den primära webbplatsen. Alla möten som du schemalägger på den
säkerhetskopierade webbplatsen dyker upp på din primära webbplats.

När utförs underhållsarbete?

Kommunikation gällande underhåll skickas ut i förväg och arbetet sker under våra standardunderhållstider
(21:00–24:00). Under den här tiden testar vi att låta systemet krascha och omdirigera oss till den
säkerhetskopierade webbplatsen och sedan tillbaka till den primära webbplatsen. Detta ska inte påverka våra
tjänster på något sätt.

Hur vet jag om jag är på min säkerhetskopierade webbplats?

Med GSB-systemet ser din säkerhetskopierade webbplats ut precis som din primära webbplats. Du kan få
reda på vilken av webbplatserna som för närvarande är ansluten genom att gå till
http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära
webbplatsen ser du meddelandet ”Primär”. Om den går till GSB-webbplatsen ser du meddelandet
”Säkerhetskopia”.

Hur ofta säkerhetskopieras den primära webbplatsen? Vid vilka tider säkerhetskopieras webbplatsen?

MedGSB-systemet synkroniseras informationenmellan den primära och den säkerhetskopierade webbplatsen
i realtid och åt båda hållen. Om din primära webbplats måste uppdateras utför WebEx arbetet under
standardtiderna mellan kl. 21 (PST) och kl. 24 (PST). Underhållsändringarna på den primära webbplatsen
kopieras omedelbart över till den säkerhetskopierade webbplatsen.

Kan jag använda min säkerhetskopierade webbplats även om den primära webbplatsen INTE är nere?

Med GSB-systemet kan du endast tillgå en webbplats, antingen den primära webbplatsen om den fungerar,
eller den säkerhetskopierade webbplatsen om den primära webbplatsen inte är tillgänglig. WebEx-nätverket
omdirigerar automatiskt mötesförfrågningar till den säkerhetskopierade webbplatsen om det primära
mötessystemet inte fungerar.

När jag använder min säkerhetskopierade webbplats, hämtar den information från min primära webbplats?

Ja. När du startar ett möte som kopierats från din primära webbplats på den säkerhetskopierade webbplatsen
visas mötesstatusen (Pågående/delta nu) också för det ursprungliga mötet på den primära webbplatsen.
Deltagarna kan delta i mötet som startats på den säkerhetskopierade webbplatsen från den primära webbplatsen.
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Finns det stöd för XML API på den säkerhetskopierade webbplatsen?

XML och API stöds på din säkerhetskopierade webbplats med GSB. Med GSB behöver du inte modifiera
dina integreringskoder eftersom den primära och säkerhetskopierade webbplatsen har samma URL.

Finns det stöd för klient-API (SDK) på min säkerhetskopierade webbplats?

Jämfört med nuvarande RUN-webbplatssupport för API-kunder erbjuder GSBAPI support till partners många
fler funktioner. RUN-webbplatserna har bara användarkonton och märkningsinformation medan
GSB-webbplatser dessutom har funktionerna som nämns ovan. GSB erbjuder också ett sätt för API-användare
att ta reda på om de arbetar mot den säkerhetskopierade webbplatsen genom att gå till
http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära
webbplatsen ser du meddelandet ”Primär”. Om den går till GSB-webbplatsen ser du meddelandet
”Säkerhetskopia”. RUN-webbplatser hade ingen funktion för att visa detta.

Finns informationen om mina anpassade märkningar och alternativ tillgänglig på den säkerhetskopierade
webbplatsen?

I GSB-systemet synkroniseras information om användarkonton och möten i realtid, och åt båda hållen, mellan
den primära webbplatsen och den säkerhetskopierade webbplatsen. Informationen omwebbplatsens märkning
kopieras en gång om dagen från den primära till den säkerhetskopierade webbplatsen. Uppdateringar om
anpassad märkning som skapas på den säkerhetskopierade webbplatsen är inte tillgängliga på den primära
webbplatsen.

Finns mina anpassade sidor tillgängliga på min säkerhetskopierade webbplats?

Ja. GSB-systemet kopierar alla anpassade sidor och klientversioner från den primära till den säkerhetskopierade
webbplatsen en gång om dagen. Anpassade sidor och klienter finns vanligtvis tillgängliga på den
säkerhetskopierade webbplatsen efter 24 timmar.

Hur spåras min användning av den säkerhetskopierade webbplatsen?

WebEx slår ihop användningen av den säkerhetskopierade webbplatsen med motsvarande primär webbplats.
Rapporter om användningen av din primära webbplats innehåller information om både den primära och
säkerhetskopierade webbplatsen.

Ändras telekonferensnumret om jag vidarebefordras till min säkerhetskopierade webbplats?

Nej. Du använder samma telekonferensnummer för din säkerhetskopierade webbplats som för din primära
webbplats.
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Universellt format

• Allmänna frågor, sida 43

• Arbeta med UCF-filer, sida 44

• Kända problem och lösningar, sida 46

Allmänna frågor
• Vad är UCF?

• Vad krävs för uppspelning av rich media-filer?

• Hur kommer jag snabbt igång med rich media-filer?

• Finns det någon risk att filer med rich media-innehåll försämrar WebEx-sessioner eller
nätverkskapaciteten?

• Kan jag stänga av UCF-multimediefunktionerna om jag vill spara bandbredd?

Vad är UCF?

UCF är ett speciellt filformat som du kan använda för att visa filer i rich media-format iWebEx-möten, liksom
för att dela andra typer av dokument, inklusive PowerPoint- och Excel-filer. UCF-filer kan innehålla följande
typer av multimediainnehåll:

• WebEx WRF-inspelningar (se Inspelning och uppspelning, på sidan 27 för mer information om
WRF-filer).

• Video

• Ljud

• Flash-filer

• Webbsidor

• Tredjeparts rich media-innehåll (genom partnerintegrering)
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WebExUniversal Communications Toolkit innehåller ett tillägg förMicrosoft PowerPoint som du kan använda
för att skapa och dela UCF-filer. Dessutom inkluderar verktygslådan WebEx dokumenthanterare som är ett
program för att visa UCF-filer offline

Mer information om hur du använder verktygen finns i Kom igång med UCF på sidan Support på din
WebEx-servicewebbplats.

Vad krävs för uppspelning av rich media-filer?

Din dator måste uppfylla följande systemkrav:

Windows

• Vista 7, 8, 8.1

• Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11

• Adobe Flash Player 11 eller senare (för Flash-filer)

• Windows Media Player 11 eller senare (för de flesta ljud- och videofiler)

• QuickTime 7 eller senare (för QuickTime-filer och andra ljud- och videofiler som inte stöds av Window
Media Player)

Macintosh

• Mac OS X 10.7 eller senare (endast Meeting Center)

• QuickTime 7 eller senare (för QuickTime-filmer)

Hur kommer jag snabbt igång med rich media-filer?

Välj alternativet Begär att deltagare verifierar multimediaspelare när du schemalägger ett möte för att se till
att din dator är korrekt inställd. WebEx kommer då att uppmana deltagarna att testa sina datorer innan de
deltar i din session.

Finns det någon risk att filer med rich media-innehåll försämrar WebEx-sessioner eller nätverkskapaciteten?

IWebEx används en rad olika tekniker för att minimera påverkan påWebEx-sessioner. Visserligen kan delning
av multimediainnehåll öka nätverksanvändningen, men under normala förhållanden påverkas nätverkstrafiken
minimalt.

Kan jag stänga av UCF-multimediefunktionerna om jag vill spara bandbredd?

Ja. Be din webbplatsadministratör att inaktivera UCF-multimedier på tjänstwebbplatsen.

Arbeta med UCF-filer
• Kan jag dela filer med multimediainnehåll under WebEx-möten?

• Kan jag spela in WebEx-sessioner som innehåller rich media-filer?

• Vad är skillnaden mellan att infoga filer och använda URL:er? Vilken metod rekommenderar ni?

• Vilka filformat stöds för varje medietyp?
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Kan jag dela filer med multimediainnehåll under WebEx-möten?

Ja. Se till att alla deltagare har en mediaspelare installerad på sina datorer. Gör så här för att förbereda ett
möte där rich media-filer ska användas:

• Använd den avancerade mötesschemaläggaren och klicka på Bjud in deltagare.

• Välj alternativet Begär att deltagarna verifierar multimediaspelare på sidan Bjud in deltagare. Om
det här alternativet är aktiverat uppmanas deltagarna att testa sina system när de deltar i sessionen så att
de kan spela upp rich media-filer.

• På sidanMötesalternativ väljer du alternativet Aktivera UCF-multimedia för deltagare.

• När du skapar en presentation bör du förhandsgranska bilderna för att se om uppspelningskontrollerna
är synliga.

Kan jag spela in WebEx-sessioner som innehåller rich media-filer?

Ja. För att spela in ljud från UCF-filer samtidigt som du spelar in ljud från en telekonferens använder du en
telefonöverföringsadapter som exempelvis DynaMetric TMP-636 eller Plantronics MX-10. Detta ger dig
möjlighet att skicka ljud från din telefon via ljudkortet i din dator. Om du vill spela in video ska du inaktivera
maskinvaruacceleration (eller video overlay) för datorns grafikkort. Mer information hittar du i onlinehjälpen
för Windows Media Player online.

Vad är skillnaden mellan att infoga filer och använda URL:er? Vilken metod rekommenderar ni?

Du infogar en URL för att skapa en länk till en fil som lagras på en webbserver eller server för strömning.
När du infogar en fil använder du en fil som finns lagrad lokalt på din dator eller en annan dator i det lokala
nätverket.

Om du vill skicka en rich media-fil till någon annan när du infogar en fil måste du även skicka filen. Det
enklaste är om du sparar presentationen och filerna i en ZIP-fil som du sedan skickar. Om du använder
Dokumenthanteraren i UCF:s verktygslåda kan du spara rich media-innehåll i UCF-filen (detta kallas för
inbäddning) när du sparar UCF-filen. Då behöver du endast skicka själva UCF-filen till den andra personen.

OBS!

Vilka filformat stöds för varje medietyp?

WebEx UCF stödjer dessa typer av filer:

Tabell 1: Filtyper som stöds

FilnamnstilläggOperativsystemFormatMedietyp

*.html, *.htm, *.asp,
*.php

WindowsAlla som stöds av Internet
Explorer, t.ex. HTML, ASP och
PHP

Webbsidor

*.wrfWindowsWebEx WRF-filWebEx-inspelningar
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FilnamnstilläggOperativsystemFormatMedietyp

*.asf

*.wma

*.mp3

*.mp2, *.mpv2

*.mpa

*.mid, *.midi, *.rmi

*.au

*.snd

*.wav

*.cda

*.aiff, *.aif, *.aifc

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

ASF (Advanced Streaming
Format)

WMA (Windows Media Audio)

MPEG Audio Layer-3

MPEG Audio Layer-2

MPEG Audio

MIDI (Musical Instrument Digital
Interface)

AU (UNIX Audio)

SND (Sound)

Ljud för Windows (WAV)

CD Audio (CDA)

AIFF (Audio Interchange File
Format)

Ljud

*.asf

*.wmv

*.avi

*.mpg, *.mpeg, *.m1v,
*.mpe

*.mov, *.qt

Windows

Windows

Windows

Windows

Mac OS, Windows

ASF (Advanced Streaming
Format)

Windows Media Video (WMV)

AVI (Audio Video Interleave)

MPEG

QuickTime-film

Video

*swfWindowsFlashFlash

Kända problem och lösningar
• Vad är de kända problemen med att använda filer med multimediainnehåll?

• Kan jag använda UCF-filer på datorer med Macintosh, Solaris eller Linux?

Vad är de kända problemen med att använda filer med multimediainnehåll?

Här är en lista över kända problem:

• Om du klickar på Paus under WebEx-inspelning, ljud- och videofiler, pausas inte alltid inspelningen
på samma ställe på samtliga deltagares datorer.

• Om du stänger av ljudet på en UCF-fil stängs det även av för alla program på datorn, förutom iWindows
Vista.
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• Om du delar en presentation som innehåller UCF-filer på en dator med Microsoft Office XP SP1 eller
SP2, och makrosäkerheten i Office XP är inställd på ”Hög” eller ”Medel” går det inte att importera
PowerPoint-presentationen i en WebEx-session.

• Om det uppstår problem vid visning av ASF-filer på en dator med Windows Media Player 9 ska du
uppgradera till den senaste versionen av Windows Media Player 9.

• Delning av QuickTime-filmer med URL-metoden kräver QuickTime 6 eller senare.

• Animerade bilder i GIF-format eller PNG-format visar endast animeringens första bild.

• Vissa typer av bilder i StarOffice-presentationer kanske inte visas.

• I PowerPoint uppstår en fördröjning på 10 procent mellan ord och bokstäver om du animerar text per
ord eller bokstav, oavsett vilket värde du har angett.

• Om du väljer alternativet ”Gruppera text efter stycke” i PowerPoint kan styckesanimeringar visas i fel
ordning.

• PowerPoints diagramanimeringsalternativ ”Gruppera diagram efter enhet” stöds inte.

• UCF saknar stöd för nedtoning av allmänna former som till exempel diagram, ClipArt-bilder, 3D-modeller,
tabeller, WordArt-bilder och OLE-objekt.

• För allmänna former saknar UCF stöd för färgändringar som följer animeringar.

• PowerPoint-animeringsalternativen ”Upprepa till bildslut” och ”Upprepa till nästa klick” stöds inte när
du delar presentationer.

• Om du delar en presentation som har skapats i PowerPoint XP på en dator med PowerPoint 2000 används
den första bildbakgrunden för alla bilder, även om de har olika bildbakgrunder.

• Kvaliteten på vissa högupplösta bilder i UCF-mediefiler kan försämras när du delar presentationer.

• Skuggor som ställs in via PowerPoint-verktygsfältet för skugginställningar visas inte under möten, men
skuggor som skapas med standardinställningarna för skuggor visas.

• Följande rörelseeffekter fungerar inte som de gör i PowerPoints bildspel: Studsa åt vänster, Studsa åt
höger, Böjd fyrkant och Trappor ned.

• I presentationer som har skapats i PowerPoint-versioner äldre än PowerPoint 2003 kan transparenta
delar av vissa bilder visas som solida, vita områden.

• Animeringar i bildbakgrunden stöds inte.

• PowerPoint-funktionen ”Ändra teckenanimering” stöds inte.

• Anpassade teckensnitt för Adobe PDF kan inte visas. I stället visas ett standardteckensnitt.

• Inbäddade teckensnitt i PowerPoint-presentationer visas endast korrekt om samma teckensnitt finns
installerat på presentatörens dator. I annat fall visas standardteckensnittet.

• Prestandan hos möteshanteraren på en mötesdeltagares dator kan försämras om Flash-filer spelas upp
under sessionen.

• Det går inte att pausa eller stoppa interaktiva Flash-filer.

Kan jag använda UCF-filer på datorer med Macintosh, Solaris eller Linux?

Se Tabell 1: Filtyper som stöds, på sidan 45.

Vanliga frågor om Meeting Center (version WBS30)    
47

Universellt format
Kända problem och lösningar



   Vanliga frågor om Meeting Center (version WBS30)
48

Universellt format
Kända problem och lösningar


	Vanliga frågor om Meeting Center (version WBS30)
	Innehåll
	Meeting Center
	Vara värd, delta i och skapa möten
	Program- och fildelning
	Använda ljud- och videotjänster
	Systemkrav och prestandaoptimering
	Övrigt

	Personliga mötesrum
	Allmänna frågor

	Produktivitetsverktyg
	Allmänna frågor
	Installation och konfigurering
	Schemalägga möten med produktivitetsverktygen
	Direktmöten med produktivitetsverktygen
	Webbplatsadministration

	WebEx-ljud
	Allmänna frågor

	Integrerat VoIP-ljud
	Allmänna frågor
	Systemkrav och teknisk information
	Felsökning

	Inspelning och uppspelning
	Allmänna frågor
	Nätverksbaserad inspelning eller ”Spela in på server”
	Uppspelning av inspelningar
	Skapa och publicera inspelningar
	Redigering av inspelningar
	Inspelning av CMR Hybrid-möten
	Kända problem och lösningar

	Global webbplatsbackup
	Allmänna frågor

	Universellt format
	Allmänna frågor
	Arbeta med UCF-filer
	Kända problem och lösningar


