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K A P I T E L  1
Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting
Center (version WBS30)

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

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

OBS!

• Nyheter i Meeting Center (WBS30), sida 1

• Kända problem och begränsningar för Meeting Center (WBS30), sida 5

• Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete (CMR) för Meeting Center (WBS30),
sida 10

Nyheter i Meeting Center (WBS30)
Följande lista visar nya funktioner och förbättringar avMeeting Center, listat efter versionsnummer. Versioner
som inte innefattade större uppdateringar listas inte.

WBS30.1

Windows 10

WebEx har från och med version WBS30.1 begränsat stöd för Microsoft Windows 10. Se avsnittet Kända
plattformsoberoende problem och begränsningar i Versionsinformationen för WebEx-systemkrav och
funktionsstöd för mer information.

WBS30

Gemensam identitetsintegrering
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WebEx inloggningsprocess och gränssnitt stöder nu gemensam identitet för nytillkomnaWebEx-webbplatser.
Dessa nytillkomna WebEx-webbplatser kommer endast att vara tillgängliga på en gemensam arkitektur med
gemensam identitet och gemensam administration av Spark och WebEx.

WebEx-profilsidan som visas i Mitt WebEx stöder nu den gemensamma WebEx-profilen.

WebEx Spark-integrering

Genom att välja Skapa rum kan värdar automatiskt skapa ett Cisco Spark-rum när de avslutar ett möte. Cisco
Spark-rummet skapas automatiskt i Cisco Spark baserat på mötets titel och deltagare.

När en värd avslutar ett möte uppmanas han eller hon att skapa ett Cisco Spark-rum.

För att kunna stödja denna integrering måste värden ha bådeWebEx- och Cisco Spark-privilegierna aktiverade
i Cisco Collaboration Management-verktyget eller i WebEx-webbplatsadministrationen.

För mer information om Cisco Spark se Versionsinformation om Cisco Spark https://support.ciscospark.com/
customer/portal/topics/578993-updates-and-known-issues/articles)

Windows 10

Förbättringar har genomförts som tillåter användare att starta och delta i möten samt att dela sina skärmar i
Windows 10.

Förbättrad video

Mötets videodialogruta har förbättrats:

• En förhandsgranskning av den egna videon visas nu i videodialogrutan när du ansluter till ett möte så
att du enkelt kan starta din video. Dialogrutan visar de viktigaste alternativen och ger dig möjligheten
att starta din video som standardalternativ för alla framtida möten.

• Nya videoalternativ gör att du kan aktivera eller inaktivera funktionen som automatiskt startar din video
till alla möten. Ett nytt alternativ har även lagts till som låter dig inaktivera videodialogrutan när du
deltar i mötet.

Videorullningslisten rullar från vänster till höger vid videouppspelning.

Ommötet bara omfattar två personer finns inget layoutalternativ för ”video-vy”, utan respektivemötesdeltagare
ser den andres video som standard.

Förbättringar har gjorts avseende den automatiska identifieringen av den kamera som senast använts för video.

Förbättrad avisering och kontroll i Windows

En chattavisering visas för användaren om chattpanelen är stängd eller minimerad.

Om ett fel uppstår under inspelning och inspelningspanelen är stängd eller minimerad visas ett visas ett
meddelande som varnar användaren om felet.

Vissa möteskontroller har ändrats:

• När skärmen delas ersätts knappen Delad av en grön kontur som indikerar att skärmen delas i mötet.

• Ikonen Räck upp handen flyttas och placeras bredvid mötesdeltagarens namn.

• Ljud-knappen och ikonen Bjud in och påminn andra om att delta har tagits bort eftersom de var
överflödiga. Använd alternativen på sidan Snabbstart eller menykommandona för dessa funktioner.

• Kommandot Avvisa kan väljas i högerklicksmenyn när värden markerar en mötesdeltagares namn.

Hjälpcentral
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Online-hjälp och guider är upprättade utanför produkten. De flesta länkar på din WebEx-webbplats, inklusive
Hjälp-länken inuti mötet, går nu till sidor på Hjälpcentralen på help.webex.com, den nya platsen där du hittar
utbildningsmaterial, dokumentation och support. För webbplatser på andra språk än engelska leder hjälplänkarna
till relevanta sidor på Cisco.com.

På anpassade Snabbstartsidor leder Läs mer-länkarna till Hjälpcentralen på alla språk.

Språkstöd

Stöd för danska och turkiska har lagts till i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center
för Windows. Danska och turkiska stöds också på Mac, då endast för Meeting Center.

Sidan Personligt rum

Sidan Personligt rum har optimerats och förenklats för såväl värdar som deltagare, så att användare snabbt
kan hitta information och ansluta till ett personligt mötesrum:

• KnapparnaGå in i rum ochGå in i lobby som visades i deltagarvyn på sidan Personligt rum har döpts
om till Delta.

• Information angående URL, nummer och inbjudan för personligt mötesrum visas nu enbart när du väljer
ikonen information.

• Informationen Delta via telefon visas endast om länkenMer information markeras.

Personligt rum-ID

Från och med WBS30 finns nu fler sätt att hantera en värds personliga rum-ID.

• Som standard använder WebEx värdens användarnamn eller den första delen av värdens e-postadress
för att generera ett ID till det personliga rummet. Webbplatsadministratörer kan även välja att använda
en användares för- och efternamn eller ett nummet till ett personligt mötesrum för att generera ett unikt
rum-ID.

• Om två eller fler användare har samma för- och efternamn kan WebEx generera ett personligt rum-ID
som åtföljs av ett slumpmässigt nummer. Om icke-latinska tecken används i en användares för- eller
efternamn använder WebEx "pr" + ett systemgenererat nummer.

• Omwebbplatsadministratören väljer att använda ett nummer till ett personligt mötesrum som användarens
personliga rum-ID, kommer detta ID att visas i formatet pr + mötesnummer.

• Webbplatsadministratörer har förmånen att kunna ändra användares personliga rum-ID så att det bättre
passar företagets policy. Om ID:t till det personliga mötesrummet ändras kommer webbplats-URL:en
också att ändras för dator- och mobila användare och för den videoadress (SIP eller H.323 URI) som
används av deltagare som ansluter från videoenheter eller -program. Användaremed värdkontonmeddelas
via e-post om deras webbplatsadministratörer byter deras personliga rum-ID.

Befintliga användares ID ändras inte, utan nya användar-ID:n kommer att ändras till standardformatet, vilket
utgörs av den första delen av en värds e-postadress.

Automatisk låsning av personligt rum

Värdar kan välja att låsa sina personliga mötesrum automatiskt ett visst antal minuter efter att mötet har börjat.
När ett möte har börjat kan värdar använda lobbyhanteringsfunktionen för att bestämma vem som får ansluta
till rummet. De kan också välja Lås upp för att låsa upp rummet. För att kunna använda denna funktion måste
mobila användare uppgradera sitt Cisco WebEx Meetings-program till version 7.5 eller senare för iPad och
iPhone, eller version 8.0 eller senare för Android.

E-postaviseringar för personliga rum
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Värdar kan få e-postaviseringar när någon ansluter till deras personliga rum medan de är frånvarande. Värdar
kan ändra aviseringsinställningarna under inställningarna för sitt personliga rum.

Molnförbättringar i Mötesrum för samarbete (CMR)

• Funktion för videosystem-återuppringning (beta). CMR Cloud-användare kan på ett snabbare sätt
delta i möten genom att ta emot ett samtal från mötet till sitt videosystem. För att utnyttja denna funktion
kan användare antingen ange videoadressen iMeetingCenter-programmet eller sina önskade videoadresser
i inställningarna. När videoadresserna har angivits i inställningarna visas dessa upp av Meeting
Center-programmet i dialogrutan för Ljud- och videoanslutning.

Denna funktion finns endast för kunder med WebEx Hybrid-ljud eller molnanslutet ljud.
Webbplatsadministratörer måste också aktivera funktionen innan den blir tillgänglig i mötesprogrammet.

• Delta med Cisco Intelligent Proximity (beta). Användare som har Cisco WebEx Meetings-appen i
version 7.1 eller senare eller version 7.5 eller senare för Android får en snabbare deltagandeupplevelse
på Cisco TelePresence-system som stöds. CMR Cloud-användare som har Cisco Proximity-appen
installerade på samma smarttelefon eller surfplatta som Cisco WebEx Meetings-appen kan trycka på
ikonen Proximity för att snabbare ansluta till ett CMR Cloud-möte. För mer detaljerad information om
hur du konfigurerar ditt videosystem för denna funktion, se avsnittet "Installera Intelligent Proximity"
i administrationsguiden till ditt TelePresence-system. Se kunskapsbasartikeln på http://kb.webex.com/
WBX89076 för en lista med krav och varningar.

• Numeriskt lösenord för videosystem. Vid schemalagda möten där värden kräver ett möteslösenord
måste videosystemanvändare ange ett motsvarande numeriskt möteslösenord från sitt videosystem. Detta
nummer genereras slumpmässigt för varje möte och måste anges innan en användare kan ansluta till
mötet.

• Interoperabilitet med Microsoft Lync (beta). Med den här versionen kan användare med Microsoft
Lync-program delta i CMR Cloud-möten.

Stöd för undantag bland återkommande CMR Hybrid-möten.

CMR Hybrid har nu stöd för användargenererade undantag i en återkommande mötesserie. Du kan ändra
Microsoft Outlook-inställningarna (datum, tid, inbjudna personer, ämne o.s.v.), WebEx-inställningarna eller
TelePresence-inställningarna för en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie.

• Stöd för undantag när ett CMR Hybrid-mötesserie schemaläggs från Microsoft Outlook med hjälp av
WebEx-produktivitetsverktyg.

• Ändringar som utförs på en mötesserie med befintliga undantag följer Microsoft Outlooks regler för
hantering av undantag (där så är möjligt).

• Herrelösa möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och
TelePresence-rum till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra dessa
funktioner tillgängliga för en enskild förekomst lägger du till ett WebEx- och TelePresence-möte till
hela mötesserien.

Se Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete (CMR) för Meeting Center (WBS30) för
mer information om begränsningar.

Förbättrat CMR Cloud- och CMR Hybrid-stöd för bredbandsljud via internettelefon

CMR Cloud och CMR Hybrid har nu förbättrat stöd för internettelefoni med bredbandsljud. Bredbandsljud
via internettelefon kan numera löpa hela vägen mellan TelePresence-system och WebEx-mötesprogram för
en bättre ljudkvalitet mellan TelePresence och WebEx under CMR Cloud och CMR Hybrid-möten.

Systemkrav
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I denna version har uppdateringar gjorts för de plattformar, operativsystem och språk som stöds. Se Systemkrav
för mer information.

WebEx-produktivitetsverktyg

I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-produktivitetsverktyg. Mer information finns i
Versionsinformation om WebEx-produktivitetsverktyg (version WBS30).

WebEx-ljud

I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-ljud. Se Versionsinformation WebEx-ljud (version
WBS30) för mer information.

Administrering av webbplatsen

I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-webbplatsadministration. Mer information finns i
Versionsinformations om Administration av WebEx-webbplatsen (version WBS30).

Kända problem och begränsningar för Meeting Center (WBS30)
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast gäller för Meeting Center. Mer
information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds avWebEx samt kända problem som påverkar
andra WebEx-tjänster finns under Plattformsoberoende kända problem och begränsningar (WBS30).

Mötesrum för samarbete (CMR)

Problem sompåverkarmötesrum för samarbete (CMR), exempelvis CMRCloud-möten ochCMRHybrid-möten
(WebEx-aktiverad TelePresence), finns under Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete
(CMR) för Meeting Center (WBS30).

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen,
kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det
kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att
schemaläggaWebEx-mötenmedMicrosoft Outlook. Gemensammamötesmallar som har skapats av användare
kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av gemensamma mallar och vill att
den första deltagaren som ansluter till möten automatiskt blir presentatör måste värden manuellt aktivera
denna inställning i de gemensamma mallarna.

Nätverksbaserade inspelningar

Nätverksbaserade inspelningar kräver en bandbredd påminst 2.0Mbit/s för att uppspelningen ska flyta smidigt,
annars kan pauser uppstå.

Personliga mötesrum

Automatisk låsning av personligt mötesrum - Detta alternativ tillämpas endast när värdar träder in i sitt
personliga mötesrum med hjälp av WebEx-programmet. Om värdar träder in i sitt personliga mötesrum från
en videoenhet eller ett videoprogram tillämpas inte denna funktion.

Informera värden - Om mer än en deltagare klickar på knappen Informera värd inom en 5-minutersperiod,
skickarWebEx endast en e-postavisering med namnen på alla deltagare. E-postaviseringen kommer sommest
att visa namnen på fem deltagare. Den här funktionen stöds för närvarande inte på mobila enheter.
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Ljud via telefonitjänsteleverantör (TSP) – På vissaWebEx-webbplatser som använder tredjepartsleverantörer
av telefonitjänster kan TelePresence-användare i vissa fall inte delta i CMRCloud-möten eller starta personliga
rum förrän de har angivit det avgiftsbelagda telefonnumret till telekonferensleverantören. För att undvika
detta problem under möten rekommenderar vi att värden anger det avgiftsbelagda numret för TSP-ljudtjänsten
i sina inställningar under konfigureringen av det personliga mötesrummet.

Annan telekonferens - För ett fåtalWebEx-webbplatser som använder Annan telekonferens som ljudalternativ
startas personliga mötesrum utan ljud om alternativet Annan telekonferens är markerat. För att undvika detta
problem rekommenderar vi starkt att webbplatsadministratörer ändrar webbplatsens ljudinställningar.

Webbläsare - På grund av särskilda säkerhetsåtgärder kan personliga mötesrum endast identifiera en
mötesdeltagare officiellt, om en PC-användare vill delta i ett och samma personliga mötesrum från två tabbar
i en webbläsare som två deltagare.

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

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

Ytterligare problem som påverkar personliga mötesrum och mötesrum för samarbete (CMR) finns under
Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete (CMR) för Meeting Center (WBS30).

Mötesupplevelse

• När språkvalet är inställt på koreanska kan felaktiga tecken ibland visas i mötesämnet.

• Videoinställningsknappen visas inte i mötesdeltagarpanelen hos Mac-användare när en mötesdeltagare
tittar på delat innehåll i helskärmsläge.

• Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:

◦ Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

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

◦ Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

◦ Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

◦ Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

◦ Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

◦ Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

• Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

• Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

• När presentatörer som använderMac kommenterar i sambandmed program- eller skärmdelning (tidigare
kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna
och omröstningen inte sparas.

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

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
6

Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
Kända problem och begränsningar för Meeting Center (WBS30)



• På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens
skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

• Vissa anpassade snabbstartsmallar som har skapats i äldre versioner avMeeting Center kan sluta fungera
efter uppgradering till denna version.

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

Funktionen ”Alla kan dela”

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

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

• Användare som har Cisco WebExMeetings-appen kan inte inaktivera funktionen ”Alla kan dela” under
mötets gång. De kommer istället följa webbplatsadministrationens inställning för denna funktion.

Kommandot ”Lämna möte”

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

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

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

Windows 8 och 8.1

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

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

• Fildelning av Word-dokument för 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010 stöds inte i Windows
8.1. Vi rekommenderar att du i stället använder program- eller skärmdelning.
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Stöd för Microsoft Office 2013

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

◦ animeringar och övergångar

◦ inbäddade video- eller ljudfiler

◦ PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

◦ UCF-verktygslåda.

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

• I vissa fall kan följande problem inträffa:

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

◦ Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

◦ Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.

◦ Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

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

• Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället
funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

• Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna
för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

• Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen.
Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

• När mötesdeltagaren deltar via Cisco WebEx Connect-programmet

• När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet

• När enmötesdeltagare som använder One Touch TelePresence Plus inte använder SAMLSSO-inloggning

• I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använder Windows och inte har en universell skrivardrivrutin installerad på ditt system
kommer du endast att kunna dela Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall ger systemet dig
möjligheten att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en universell skrivardrivrutin
innan du fortsätter. (Windows 7-system har förinstallerade universella skrivardrivrutiner.)

Fildelning stöds inte i CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence).
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Delning av strömmande media

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

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

• Rekommenderade systemkrav för videofildelning på presentatörssidan:

◦ Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

◦ AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

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

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

Direktuppspelade videofiler som delas från skrivbordsversionen av WebEx kan inte visas på mobila enheter.

Kan inte delta i möte

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

Visning av Office 2007-dokument

Deltagare som ansluter till ett möte från Linux/Unix kan ha visningsproblem när presentatören delar ett
Microsoft Office 2007-dokument. Vissa animeringar och bilder går inte att visa eller kan se förvrängda ut.

Dela Office 2010-dokument

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

Importering av adressböcker till Microsoft Outlook 2010

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

Stänga ett möte

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

Videovisning i helskärmsvy

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

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur
videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.
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Om presentatören har två eller fler bildskärmar kan han eller hon enkelt dela innehåll på en bildskärm och
växla till videovisning i helskärmsvy på en annan bildskärm.

Automatisk omstart av ett möte på en webbplats för säkerhetskopiering

Det finns ingen automatiskt tillståndsåterställning för delning när en webbplats inte längre är tillgänglig och
automatiskt omdirigerar till din GSB-webbplats (WebEx Global webbplatsbackup) som innehåller en
säkerhetskopia av din webbplats. När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats
går det delade tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

Använda applikationen Cisco WebEx Meetings på mobila enheter

Du kan ladda ner CiscoWebExMeetings-programmet frånAppleApp Store,Windows Phone Store, BlackBerry
World, Google Play eller Amazon Appstore för Android. För mer information, se versionsinformation för
mobila enheter på https://help.webex.com/community/webex-mobile/

(länk https://help.webex.com/community/webex-mobile/)

Mobila enheter stöds inte om de låsts upp med jailbreak eller rooting eller om leverantörs- eller
hårdvarubegränsningarna tagits bort.

End-to-end-kryptering med PKI

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

Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete
(CMR) för Meeting Center (WBS30)

Vanliga problem med CMR

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

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

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

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

För information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMRCloud-möten,
se ”Förutsättningar” i Användarguiden för företag med mötesrum för samarbete på sidan
Konfigurationsguide för Cisco WebEx Meeting Center.

För information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfigurering i CMR Hybrid-möten,
se "Förutsättningar" i kapitlet "Funktioner och viktig information om Cisco WebEx" och "Tips för
felsökning vid låg bandbredd med WebEx Meeting Center-klienten i Windows eller Mac" i kapitlet
"Felsökning" i Ciscos konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan
Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS). För mer information om
rekommenderade administrationsinställningar för att minska bandbreddsproblem, se Versionsinformation
om webbplatsadministration.

• Kvaliteten på presentationer och datadelning

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

• Videoupplevelse under möten

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

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

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

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

• Standardfunktioner

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

• Videovisning i helskärmsvy

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

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut
ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om två bildskärmar används förWebEx-programmet påMac eller iWindows kan användare visa videon
i helskärmsvy på den ena bildskärmen och skärm- eller programdelning i helskärm på den andra. Detta
görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen "Visa alla mötesdeltagare
i helskärm".

• Välkomstskärm

WebEx-välkomstskärmen visas inte som standard på TelePresence-enheter och det rekommenderas att
den inaktiveras under inställningarna för webbplatsadministrations för både CMR Cloud- och CMR
Hybrid-möten.

• Konton för ljud via telefonitjänstleverantör (TSP)

För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värdmed ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller CMR Cloud-möten där det andra är schemalagt att
starta 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 möten samtidigt.

För att komma runt detta problem kan värden konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika
åtkomstkoder. Sedan kan värden använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det
andra mötet. Ett annat alternativ är att administratören inaktiverar alternativet att TelePresence-systemet
automatiskt förlänger mötet.

CMR Cloud-problem

• Videoåteruppringning

Funktionen för videoåteruppringning kan endast initieras från mötesprogrammen i Mac och Windows.

Återuppringning kan tas emot på SIP-baserade videokonferenssystem som använder ett fullt kvalificerat
domännamnsformat, t.ex. username@domain.com.

Om ett möte blir låst innan användaren har initierat videoåteruppringning kan användaren fortfarande
ta emot ett samtal från mötet.

Videoåteruppringning är för närvarande inte tillgängligt på webbplatser med ljud från
telefonitjänstleverantör (TSP). Denna begränsning kommer att åtgärdas i framtida versioner.

Funktionen för videoåteruppringning kommer att erbjudas i betaversion för att inhämta feedback från
användarna. Vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska under beta-fasen.

• Delta via Proximity
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Användare av mobilappen CiscoWebExMeetings måste koppla från befintliga röstsamtal (på telefonen
eller via internet) innan de trycker på Proximity-ikonen. Annars kan Proximity-appen inte upptäcka och
instruera videokonferenssystem att ansluta till ett möte.

I sin standardkonfiguration tillåter inte videokonferenssystem fjärrstyrning via Proximity-programmet.
För att denna funktion ska fungera måste en administratör aktivera Proximity-läget och
samtalskontrollstjänsten i videokonferenssystemet.

Funktionen att delta via Proximity kommer att erbjudas i betaversion för att inhämta feedback från
användarna. Vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska under beta-fasen.

• Stöd för Linux-system, Blackberry 10-enheter och Windows Phone 8-enheter.

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

• Fil- eller whiteboard-delning

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

• Starta ett möte i ett personligt mötesrum via mobilappen

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

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

• Lobby till personligt mötesrum

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

• Lämna eller återansluta till ett personligt mötesrum

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

• 12-timmarsgräns

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

• Ljud från telefonitjänsteleverantör (TSP)

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

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

• Felaktiga konfigurationer

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

• Nätverksproblem

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

• Okrypterade TelePresence-enheter

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

Interoperabilitet mellan Microsoft Lync och CMR Cloud

• Se kunskapsbasartikeln på http://kb.webex.com/WBX86124 för en lista med krav och varningar gällande
Microsoft Lync-interoperabilitet med CMR Cloud.

• Denna funktion kommer att erbjudas i betaversion för att inhämta feedback från användarna. Vissa
funktioner kanske inte fungerar som de ska under beta-fasen.

• Microsoft Lync-användare kan inte starta ett möte som mötesvärd. Om de gör detta kommer de inte att
kunna skicka och ta emot video.
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• När en användare startar eller deltar i ett möte via ett Lync-program genom att trycka på den vanliga
samtalsknappen (telefonluren) kommer han eller hon inte att kunna skicka och ta emot video. I detta fall
deltar användaren som en inringningsanvändare med endast ljud.

• Det kan ta upp till 6 sekunder innan en Lync-mötesdeltagares video syns i mötet.

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

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

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

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

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

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

Integreringsproblem med CMR Hybrid

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

•Mötesdeltagarlista

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

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

• Undantag i en återkommande mötesserie med WebEx produktivitetsverktyg

Undantag till återkommandeCMRHybrid-möten stöds dock nu iWebEx produktivitetsverktyg.Herrelösa
möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum
till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra dessa funktioner tillgängliga
för en enskild förekomst måste du göra om hela mötesserien till ett WebEx och TelePresence-möte.

Ändringar i en mötesserie med undantag som ändrades innan versionWBS30 följer Microsoft Outlooks
regler ifråga om hanteringen av undantagets egenskaper (där så är möjligt).

Om en värd ändrar temat för eller ändrar mötestiden för en enstaka förekomst inom en återkommande
serie CMR Hybrid-möten genom att ändra direkt i Microsoft Outlook-kalendern och sedan tar bort
WebEx från hela serien, kommer WebEx-mötesinformationen fortfarande att visas i undantagsmötet.

Om värden schemalägger en återkommande serie CMR Hybrid-möten och datumet för den första
förekomsten passerar utan att mötet startas, kan värden inte uppdatera datumet för denna enskilda
förekomst. Värden kan emellertid ändra datumet för hela mötesserien.

Om du tar bort ett WebEx-möte från en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie ändras det till
ett TelePresence-exklusivt möte. Cisco TelePresenceManagement Suite (Cisco TMS) kommer emellertid
även fortsatt att ange WebEx-information för undantagsmötet.
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Om du ändrar samtliga enskilda mötesförekomster i en och samma mötesserie till undantag och sedan
försöker lägga till ett TelePresence-möte till hela serien utgår Cisco TelePresence Management Suite
for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) från att serien redan har ägt rum och tillhandahåller därför inte
schemaläggaren av eller värden för mötet med några varningsaviseringar. Användaren kan kringgå detta
problem genom att ta bort den aktuella serien och sedan skapa en ny serie där TelePresence lagts till,
för att sedan redigera de individuella undantagen inom denna serie som undantag, eller genom att ta bort
samtliga undantag och skapa enskilda möten.

Mac-versionen av produktivitetsverktygen har liknande begränsningar vad gäller undantag för en
mötesserie.

Om du ställer in ett WebEx- och TelePresence-möte till förmån för en enskild förekomst i en CMR
Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence)-mötesserie i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg,
så kommer WebEx- och TelePresence-mötet att ställas in för hela mötesserien.

• Göra någon till presentatör

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

• Tidszon

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

• Lämna ett möte

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

• Fil- och whiteboard-delning

Fil- och whiteboard-delning stöds inte i CMRHybrid-möten. Vi rekommenderar att du istället använder
skärm- eller programdelning.

För ytterligare kända problem och begränsningar för CMR Hybrid, se Kända problem/begränsningar för
Windows ochKända problem/begränsningar för Mac i Versionsinformation omWebEx-produktivitetsverktyg
(version WBS30).
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K A P I T E L  2
WebEx öppna och åtgärdade buggar (WBS30)

• Användning av Felsökningsverktyget, sida 17

• Öppna buggar WebEx (WBS30), sida 18

• Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30), sida 19

Användning av Felsökningsverktyget
Kända problem (buggar) klassificeras efter svårighetsgrad. Denna versionsinformation omfattar beskrivning
av följande:

• Öppna kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

• Åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 5

• Åtgärdade Cisco-rapporterade betydande buggar

Du hittar detaljer om buggar och kan söka efter andra buggar genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg.

Innan du börjar

För att ha tillgång till Felsökningsverktyget behöver du följande:

• Internetanslutning

• webbläsare

• användarnamn och lösenord på Cisco.com.

Steg 1 För att öppna buggsökningsverktyget går du till https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Steg 2 Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Cisco.com.
Steg 3 Ange buggens ID-nummer i fältet "Sök efter" och tryck sedan på Sök.

Du kan även navigera till en viss bugg genom att ange https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> där
<BUGID> är det ID som är förknippat med buggen du letar efter (t.ex. CSCab12345).

Tips
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Vad du gör sedan

För mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och buggrupper, välj Hjälp på
sidan Felsökningsverktyg.

Öppna buggar WebEx (WBS30)
De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget
för mer information.

Tabell 1: Öppna buggar i WebEx version WBS30

BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Event Center: Tiden för rapporten över ej
listade inspelningar kan komma att löpa ut om
stora datamängder ska extraheras.

Event Center3CSCuv23380

Event Center: Tiden för närvarorapport kan
komma att löpa ut om stora datamängder ska
extraheras.

Event Center3CSCuv12937

Event Center: Händelseaktivitetsrapporten kan
överskrida tidsgränsen vid försök att extrahera
stora mängder data.

Event Center3CSCuv15177

Meeting Center: Om presentatören delar via
en CMR-slutpunkt kan skärmen komma att
”frysa” för vissa deltagare.

Meeting Center3CSCuv05285

Användarnamn: Möjligheten att byta
användarnamn på tätt sammankopplade
webbplatser har begränsats. Möjligheten för
en användare att uppdatera ett annat
användarnamn har tagits bort.

Mitt WebEx3CSCuv36738

De enda e-postformaten som stöds är: 1.
<displayName>Efternamn, Förnamn
(USA)</displayName>
<email>epost@dittföretag.com</email>2.
<displayName>Förnamn Efternamn
(epost@dittföretag.com)</displayName>
<email></email>

Produktivitetsverktyg3CSCuv43860

Produktivitetsverktyg: Windows
8.1-användare ombeds att ange sitt lösenord
även om funktionen Kom ihåg lösenord är
aktiverad.

Produktivitetsverktyg3CSCuv48324
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Produktivitetsverktyg: När PT används med
EMC SourceOne kan det hända att Outlook
låser sig.

Produktivitetsverktyg3CSCuv42317

Mötet rapporterade fel [63, 22] när fler
CCA-nummer läggs till.

Alla3CSCuv50187

Meeting Center: Kanske inte registrerar hela
anslutningstiden (mötets sluttid) om värden
blir bortkopplad från mötet.

Produktivitetsverktyg3CSCuv35672

Meeting Center: I vissa fall kan
mötesdeltagare tillfälligt se en svart skärm i
några sekunder under programdelning.

Meeting Center2CSCuv12024

Meeting Center: Meeting Center: I vissa fall
händer det att texten på Start/stopp-knappen
inte uppdateras ordentligt när en
PowerPoint-fil delas via fildelning och
automatisk bläddring av bilder används.
(Knappen fortsätter däremot att fungera som
vanligt).

Meeting Center3CSCuv47556

Plattformsoberoende kända problem: Om
proxyn endast kan nås via VPN när FireFox
används kan detta leda till att du inte kan
ansluta i ettWebEx-möte. Problemet åtgärdas
genom att ta bort proxy eller ansluta till VPN.

Alla2CSCuv68193

Produktivitetsverktyg: Om du försöker ställa
in enWebEx-mötesserie som schemalagts från
Mac PT visas ett felaktigt felmeddelande som
anger att serien schemalagts med Windows
PT vilket gör att du inte kan ställa in
WebEx-mötesserien från Outlook.

Produktivitetsverktyg2CSCuv64213

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)
De buggar som listas i följande tabeller beskriver problem som har åtgärdats i denna version. Se
Buggsökningsverktyget för mer information.

• Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.1)

• Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.0.5)

• Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)
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Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.1)

BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradBuggnummer

Problem har åtgärdats i
Webbplatsadministrationen som innebar
att deltagare var tvungna att ange sin
e-postadress när
webbplatsadministratören avmarkerade
'Begär deltagarens e-postadress'.

Meeting Center3CSCuv20012

Flera problem åtgärdade med
funktionen hämta program.

Meeting Center4CSCuv24243

Tiden för rapporten över ej listade
inspelningar kan komma att löpa ut om
stora datamängder ska extraheras.

Event Center3CSCuv23380

Bugg åtgärdad så att
administratörsanvändare kan se
spårningskodinformation i sin helhet,
även om denna omfattar många val.

Administrering av
webbplatsen

3CSCuv32868

Problem åtgärdat i Meeting
Place-integrerade webbplatser där en
värd kunde schemalägga personliga
konferensmöten trots att han eller hon
inte hade behörighet för
schemaläggning.

Meeting Center3CSCuv41502

Händelseaktivitetsrapporten kan
överskrida tidsgränsen vid försök att
extrahera stora mängder data.

Event Center3CSCuv15177

Tiden för närvarorapport kan komma
att löpa ut om stora datamängder ska
extraheras.

Event Center3CSCuv12937

Problem åtgärdat där värdarna inte
kunde redigera välkomstmeddelandet
vid schemaläggning av möte med
produktivitetsverktygen.

Produktivitetsverktyg3CSCuv60311

Möjligheten för användare att överföra
inspelningar i MPEG-4(MP4)-format
till inspelningssidan i Meeting Center
har återställts.

Meeting Center4CSCuv10189

Problem åtgärdat som gjorde att
uppspelningen av inspelat material inte
visade hela ämnet.

Event Center3CSCuv57751

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
20

WebEx öppna och åtgärdade buggar (WBS30)
Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)



BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradBuggnummer

Problem har behandlats som gjorde att
en länk till listan över exporterade
användare skickade tillbaka användaren
till webbadministrationens hemsida
istället för att hämta filen.

Administrering av
webbplatsen

4CSCuv66131

Möjligheten för värdar att begära Mitt
WebEx-rapporter har återställts.

Alla center3CSCuv83119

Problem har behandlats som innebar att
ljudkvaliteten var mycket dålig när en
fil i WebEx-inspelningsformat (WRF)
konverterades till Windows Media
Video(WMV)-filformat.

Inspelningar3CSCuu76149

Problem åtgärdat som ibland uppstod
om en användare ställde in ett möte utan
att lägga till ett WebEx-möte och sedan
skrev in text i det inställda mötets
inbjudan, vilket resulterade i att
mottagarna inte tog emot texten i
inbjudan till det inställda mötet.

Produktivitetsverktyg3CSCuv33064

Problem åtgärdat som gjorde att
e-postmeddelande angående CMR
Cloud-kontouppgradering (WebEx
kontouppgradering_CMR-mall)
skickades trots att webbplatsen
instruerats att inte skicka
e-postmeddelanden om
kontouppgraderingar.

CMR Cloud3US46382

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.0.5)

BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

CMRCloud: Ett problemmed att CMR
Cloud-funktionerna inte fungerade för
användare med konton för ljud från
telefonitjänsteleverantörer (TSP) och
vars WebEx-konton har skapats på
Cisco samarbetshanteringskonsol har
åtgärdats.

CMR Cloud3CSCuv28965

CMR Cloud: Problem åtgärdat som
innebar att användare av Apple iPad
eller iPhone som anslöt eller lämnade
ett möte medan någon annan delade
innehåll genererade en svart skärm för
mötets samtliga deltagare.

CMR Cloud3CSCuv53113

Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)    
21

WebEx öppna och åtgärdade buggar (WBS30)
Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)



BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Meeting Center: Problem som innebär
att mötesprogrammet kraschade efter
uppgradering till det nya
användargränssnittbilblioteket har
åtgärdats.

Meeting Center3CSCuv62113

Meeting Center: Problemet att
Mac-användare ibland upplevde
möteskraschar när de försökte dela
innehåll i ett TelePresence-möte har
åtgärdats.

Meeting Center3CSCuv41291

CMR Cloud: Möjligheten för en
webbplatsadministratör att använda
WebEx-användarnamnet som personligt
rum-ID när nya konton skapas har
återställts.

CMR Cloud3CSCuv48703

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)

BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Meeting Center: Problem åtgärdat som
i vissa fall orsakade att
Mac-programmet kraschade.

Meeting Center2CSCuu28080

Deltagare från mobila enheter kan nu
delta i möten via en anslutningslänk i
mobilappen utan att behöva begära
lösenord när det inte efterfrågas.

Mobilappar2CSCut44690

Event Center: Arkivloggning tar upp
ledigt diskutrymme

Event Center2CSCus78267

Meeting Center: Åtgärdade ett problem
som innebar att användare på Mac
10.8/Mac 10.9 inte kunde starta eller
delta i möten via Firefox 35

Meeting Center2CSCus79887

Inbjudna personer kan inte visas i listan
över alternativa värdar

Produktivitetsverktyg2CSCut39522

Meeting Center: Problemmed utgånget
certifikat på Mac har åtgärdats

Meeting Center2CSCut41682

Praktisk labbsession i Training Center:
I helskärmsläge hindras kortkommandot
Ctrl+F av den lokala datorn och skickas
inte till fjärrdatorn.

Training Center2CSCut42195
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Training Center: Den anpassade länken
för Support -> Hämta fungerade inte,
utan skickade tillbaka användaren till
en standardplats.

Training Center2CSCus32910

Värdar kan fortsätta använda gamla
mötesmallar med förflutna slutdatum
för att schemalägga återkommande
möten.

Meeting Center2CSCus65150

Problemkonflikt med mötesnyckel till
personliga rum är åtgärdat

Meeting Center2CSCus76211

Endast TPS-ljud: Exporterat material
innehöll ogiltigt landskodsformat för
TSP-ljudkonton. Återimportering av
dessa data fungerar men orsakade
NBR-fel.

Alla2CSCuu60154

Ikonen förWebEx produktivitetsverktyg
saknas i Outlook för Mac.

Produktivitetsverktyg2CSCuu56770

Praktisk labbsession i Training Center:
Programkrasch

Training Center2CSCuv08661

Tillhandahåll en lösning för
Node-aktiverad webbplats där
personliga mötesrum inte kan startas.

Meeting Center2CSCut81426

Problemet att video som delades av
presentatören inte kunde ses av
deltagarna har åtgärdats.

Alla2CSCut20624

Endast TPS-ljud: I vissa fall hände det
att Macintosh-programmet felaktigt
erbjöd alternativet "Ring med hjälp av
datorn" trots att ljudpartnern inte stöder
VoIP på Macintosh.

Alla2CSCuu22966

Deltagare som tidigare inte kunde
ansluta till möten i personligamötesrum
via anslutningslänken till det personliga
rummet kan nu göra detta

Meeting Center2CSCus53449

På webbplatser som inte har aktiverat
CMR Cloud kommer
e-postinbjudningarna till möten i
personliga mötesrum inte längre att
inkludera instruktioner om hur man
deltar via en videoenhet.

Meeting Center2CSCus53561
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Deltagare från mobila enheter kan nu
delta i möten via en anslutningslänk i
mobilappen utan att behöva begära
lösenord när det inte efterfrågas.

Mobilappar2CSCus54897

Minskad webbläsarbelastning och
tillhörande information vid
schemaläggning av möten i framtiden

Meeting Center2CSCus56686

Meeting Center: Problem åtgärdat på
Mac som innebar att ljud automatiskt
anslöt till Airplay som standard.

Meeting Center2CSCut24045

Meeting Center: Bugg som innebar att
ljudet kunde aktiveras i ett möte utan
värd även om alternativet "Anslut innan
värd" var inaktiverat i
webbplatsadministrationen har
åtgärdats.

Meeting Center2CSCut31393

Problem som innebar att deltagare
endast kunde spara den första sidan i en
delad PDF-fil har åtgärdats.

Alla2CSCuv11008

Remote Access: Kopiera och klistra
in-funktionen kunde periodvis sluta
fungera vid anslutning till en fjärrdator.

Support Center2CSCur45859

Mac-versionen av
produktivitetsverktygen kan inte hantera
enkel inloggning på grund av
SSO-certifikat

Produktivitetsverktyg2CSCut06959

Konvertering från ARF till MP4 med
hjälp av NBR-inspelaren har åtgärdats.

Alla2CSCut51432

Version 2.36.* av
produktivitetsverktygen orsakade
Outlook 2007, 2010 och 2013 att låsa
sig.

Produktivitetsverktyg2CSCut58942

Meeting Center: Problem som innebar
att mötesprogrammet kopplades från i
vissa proxymiljöer har åtgärdats.

Meeting Center2CSCuu45711

Meeting Center: Problem åtgärdat som
innebar att deltagare inte kunde använda
skärmdelning efter att ha blivit utsedd
till presentatör.

Meeting Center2CSCuu45960

Problem åtgärdat där uppspelning av
inspelat material visade tomt innehåll.

Alla2CSCuu05264
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Meeting Center: Problem åtgärdat iMac
OS X 10.10 som gjorde att Meeting
Center-programmet visade felaktig
information om minnesanvändning

Meeting Center2CSCuu41859

Meeting Center: Problem som orsakade
att ljudet i Mac Mini kraschade har
åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu42903

Fel 47 vid deltagande i WebEx-möten
från Jabber har åtgärdats.

Alla3CSCuu07940

Meeting Center: Ljudproblem vid
användning avMac och externt headset
har åtgärdats

Meeting Center3CSCuu08353

Programmet kraschar så fort
Ett-klick-möten öppnades i Windows
8.1

Produktivitetsverktyg3CSCuu10551

Vid redigering av återkommandemöten
som har specialtecken i ämnesfältet
skapas dubbla möten på
WebEx-webbplatsen.

Meeting Center3CSCuu36938

Meeting Center: Problem med att
omröstningsdata gick förlorad ommötet
avslutades utan att omröstningen
stängdes har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuc55053

Event Center: Bilder som överfördes till
ett program syntes inte när den visades
via programmets URL

Event Center3CSCuu50473

WebEx-webbplatsen anger att möten
hålls sista lördagen i varje månad istället
för på sista fredagen när mötet
schemaläggs via
produktivitetsverktygen

Produktivitetsverktyg3CSCuu90443

Meeting Center: Problemmed att starta
och delta i möten i Chrome när flera
Chrome-fönster är öppna har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu90589

Vid redigering av återkommandemöten
som har specialtecken i ämnesfältet
skapas dubbla möten på
WebEx-webbplatsen.

Produktivitetsverktyg3CSCuu92084

E-postmeddelandet från Outlook
angående inställda möten är i nolläge
så länge produktivitetsverktygen är
installerade.

Produktivitetsverktyg3CSCuv33064
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Meeting Center: Visningsproblem
åtgärdat för ljudverktygstips.

Meeting Center3CSCuv37235

Endast TPS-ljud: I dialogrutan
Ljudanslutning är mikrofonikonen grå
tills användaren stänger av sitt ljud med
hjälp avmikrofonikonen i deltagarlistan.

Alla3CSCuv39714

En e-postinbjudan till ett direktmöte
som startas via Träffas nu kan skickas
till värden om alternativet är aktiverat i
mallen och den mallen är markerad i
inställningarna för Träffas nu.

Meeting Center3CSCut59029

Event Center: Deltagare som deltagit
via en mobil enhet har fått
”Frånvarande” från webbseminariets
e-post.

Event Center3CSCut62455

Problem som innebar att ljudet saknades
i vissa inspelningar har åtgärdats.

Alla3CSCut64400

Meeting Center: Bugg i funktionen
Stäng av ljud vid inträde för
internettelefon- ochRingmig-användare
har åtgärdats

Meeting Center3CSCut97433

E-postinbjudningar: Bugg som innebar
att deltagare inte tog emot någon
e-postinbjudan när värden lade till fler
deltagare har åtgärdats.

Administrering av
webbplatsen

3CSCut99336

Mac-versionen av
produktivitetsverktygen kan inte
schemalägga ett TelePresence-möte om
tidszonen justeras efter sommartid

Produktivitetsverktyg3CSCuu03724

CMR Hybrid: Brödtext i e-post om
schemaläggning på uppdrag av annan
är sekreterarens namn

Produktivitetsverktyg3CSCut52143

Meeting Center: Problem i Chrome som
innebar att vissa användare såg
meddelandet ”WebEx-programmet har
stött på ett problem och måste stängas”
när de försökte delta i eller starta ett
möte har åtgärdats.

Meeting Center3CSCut52369

Produktivitetsverktygen kan inte lista
kontakterna i Outlook 2013 One Click.

Produktivitetsverktyg3CSCut52503
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Webbplatsadministration: Problemmed
webbplatsinställningarna när språkvalet
var inställt på ryska och alternativet
"Ställ in maximal bandbredd på " var
inställt på 30 fps, men bandbredden
ändå registrerades som 40 fps har
åtgärdats.

Administrering av
webbplatsen

3CSCut56913

Webbplatsadministration: Ordet
"Partner" i Partnerlänkar var felstavat
när språkvalet var inställt på ryska.

Administrering av
webbplatsen

3CSCut56914

Direktmöten som startas med Träffas
nu kan automatiskt dela en
presentation/ett dokument när
deltagarna väl anslutit sig till mötet

Meeting Center3CSCut15081

Problem har åtgärdats som gjorde att
MP4-filer inte kunde delas i Mac OS X
10.10.

Alla3CSCut15094

Variabeln %MeetingNumberNS%
fungerar inte tillsammans med
e-postmallen i produktivitetsverktygen.

Produktivitetsverktyg3CSCut15719

Support Center: Fel vid filöverföring
till fjärrdator

Support Center3CSCut17869

Problem åtgärdat där delat
WMV-videoinnehåll i vissa fall blev
tomt.

Alla3CSCut50624

WebEx 29.13.2 PT SSO-inloggning
rensade cookies för andra platser i Safari

Produktivitetsverktyg3CSCut51423

Kortare tid att läsa in fliken "Alla
möten" under Mitt WebEx

Alla3CSCus81797

Training Center: Deltagare tog emot
registreringsbekräftelse med tomt Reg.
ID-fält

Training Center3CSCus84382

Användare vars namn innehåller
specialtecken visas korrekt när de deltar
i ett möte för andra gången.

Meeting Center3CSCus88215

Meeting Center: Åtgärdat
visningsproblem på högupplösta
skärmar med höga DPI-inställningar

Meeting Center3CSCus90200

Event Center: Kommandot Ljud av/ljud
på för alla fungerar inte som det ska

Event Center3CSCus90729
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Event Center: Felaktig formulering
relaterad till ”Mikrofon ej upptäckt”

Event Center3CSCus94228

Produktivitetsverktygen förMac kunde
inte hämtas till WBS29.11

Produktivitetsverktyg3CSCur83209

I CMR Hybrid returneras
e-postbekräftelser inkonsekvent från
möten som har bokats med hjälp av
produktivitetsverktygen

Produktivitetsverktyg3CSCur90106

Problem som innebar att popup-fönstret
Broker for Vista gjorde det omöjligt att
delta i möten iWBS29.11 har åtgärdats.

Alla3CSCus05456

Produktivitetsverktyg:
Varningsmeddelande om konflikt med
TelePresence-slutpunkt måste
tydliggöras

Produktivitetsverktyg3CSCus39739

WebACD: URL-hänvisningsrapport är
felaktig när Internet Explorer används

Support Center3CSCus41605

Meeting Center: Problem åtgärdat som
orsakade klienten att krascha när
storleken på panelerna ändrades

Meeting Center3CSCus42515

Värden kan inte starta ett möte när han
eller hon är en deltagare som använder
iPad

Mobilappar3CSCus49652

Meeting Center: Problem åtgärdat som
gjorde att vissa Mac-användare såg en
felaktig åtkomstkod till mötet

Meeting Center3CSCus80914

Training Center: Deltagarlistan visade
inte deltagarna

Training Center3CSCuv55921

Meeting Center: Bugg som gjorde att
värden inte kunde redigera
välkomstmeddelandet har åtgärdats

Meeting Center3CSCuv60311

Problem som innebar att
NBR-inspelningar saknade delar av
presentation i vissa fall har åtgärdats.

Alla3CSCzu47203

Mac-versionen av
produktivitetsverktygen väntar inte på
att Mac OS ska upprätta en
nätverksanslutning

Produktivitetsverktyg3CSCut66072
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BeskrivningOmråde som berörsSvårighetsgradIdentifierare

Den vanliga (icke-SSO)
inloggningsdialogrutan kommer att
visas efter att webbplatsen har
uppgraderats till en SSO-webbplats

Produktivitetsverktyg3CSCut66152

Problem med att BU-parametern inte
fungerade för URL API m.php
(AT=HM) har åtgärdats

Alla3CSCut66349

Webbplatsadministration: Problem som
uppstod i samband med uppdatering av
SSO-konfigurationen har åtgärdats.

Administrering av
webbplatsen

3CSCut68796

Problem med HD-videotillgänglighet i
personliga rum har åtgärdats.

Meeting Center3CSCut77914

Om produktivitetsverktygen inte laddas
inom 500 ms kommer tillägget för
Office 2013 att inaktiveras

Produktivitetsverktyg3CSCut78062

Det går inte att ansluta via alternativet
"Delta via nummer" i
produktivitetsverktygen.

Produktivitetsverktyg3CSCut26557

Mac-versionen av
produktivitetsverktygen följde inte den
inaktiverade webbplatsinställningen för
automatisk uppdatering

Produktivitetsverktyg3CSCut26660

Event Center: Tidsgränsen överskreds
och inga data genererades när en
anpassad rapport skulle skapas

Event Center3CSCut30597

Problem med uppspelning av inspelad
fil i japanska Mac OS har åtgärdats.

Alla3CSCut20168

Windows PT visade ett felaktigt
felmeddelande om en
TSP-webbplatsanvändare inte hade
konfigurerat sitt ljudkonto

Produktivitetsverktyg3CSCut20568

Namnbyte av WebEx-webbplats ledde
till problem med webbplatsmärkning

Administrering av
webbplatsen

3CSCus58369

Event Center: Bild som överförts i
e-postmall visades inte med Internet
Explorer

Event Center3CSCus60820

Problem med registreringsknappen i
användargränssnittet på franska har
åtgärdats.

Alla3CSCus62005
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Problem där fel uppstod när
WbxU115.DII laddades samtidigt som
en inspelning spelades upp har
åtgärdats.

Alla3CSCus62442

Meeting Center: Stavfel i verktygsfältet
för kommentarer

Meeting Center3CSCus63752

Access Anywhere agent: Åtkomstkod
kunde inte ändras

Access Anywhere3CSCut18250

Inställningar för Träffas Nu kunde inte
redigeras när användaren endast har
Support Center-mötestyp

Produktivitetsverktyg3CSCut19686

Training Center: ”Registrering full”
visades inte tydligt

Training Center3CSCus56147

Användarflagga för "Använd personligt
mötesrum för alla mina direktmöten"
sparades inte.

Meeting Center3CSCus56651

Meeting Center: Problem som orsakade
mötesprogrammet att stängas av och
starta om har åtgärdats

Meeting Center3CSCum36424

Felaktigt felmeddelande vid bokning av
TelePresence-rum som inte är
tillgängligt

Produktivitetsverktyg3CSCup49338

Meeting Center: Problem där onödig
installationsuppmaning visades har
åtgärdats.

Meeting Center3CSCus16445

Förvalt inringningsnummer försvinner
inte när personligt konferensnummer
eller PIN-kod uppdaterats bland
ljudinställningarna

Meeting Center3CSCus53789

WebACD:Anslutningslänk/HTML-kod
visas inte i webbläsarna Chrome och
Internet Explorer

Support Center3CSCus54254

Produktivitetsverktygen för Lotus Notes
stöder inte bilder eller URL:er

Produktivitetsverktyg3CSCus54583

För produktivitetsverktyg förWindows:
Om en användare anger radbrytningar
in i den andra telekonferensdelen,
visades detta som en enda rad

Produktivitetsverktyg3CSCus54683

Meeting Center: Krav påmöteslösenord
som i vissa fall uppstod vid
mötesanslutning har åtgärdats.

Meeting Center3CSCus20801

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
30

WebEx öppna och åtgärdade buggar (WBS30)
Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)
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Problem med delning av videokamera
har åtgärdats.

Alla3CSCus24497

Event Center: Enkäter presenteras två
gånger om den skickas med tomma fält

Event Center3CSCus51309

Undantagsmöten kan inte redigeras om
tidszon saknas i
produktivitetsverktygsprogrammet

Produktivitetsverktyg3CSCuu54395

Meeting Center: Problem om innebar
att fel mötesstatus visades på
webbplatser har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu56454

Endast TPS-ljud: När en användare
anslutit ljudet och använder alternativet
"Ringmed hjälp av datorn" och försöker
"ändra ljud" till återuppringning, hänger
sig användargränssnittet.

Alla3CSCuu23031

Event Center: Maximala antalet
deltagare kan redigeras och vara färre
än antalet registrerade deltagare

Event Center3CSCuu23090

Felaktig översättning på ryskaProduktivitetsverktyg3CSCuu12342

Meeting Center: Problem på Mac när
hörlurarna kopplas in efter att
användaren kopplat upp sig till ljudet
har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu13756

Meeting Center: Problem om innebar
att fel mötesstatus visades på
webbplatser har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu15563

Deltagare ser inte inbjudan när mötet
schemalagts i
produktivitetsverktygsprogrammet på
uppdrag av någon annan

Produktivitetsverktyg3CSCuu16191

Prestandaproblem när ett möte
schemaläggs och TelePresence läggs till
från produktivitetsverktygen.

Produktivitetsverktyg3CSCuu17992

Event Center: Dubblett av tidszonen
genereras om lokalt sparad inställning
matchar en händelsedefinierad tidszon

Event Center3CSCuv09220

Normal användare får felmeddelande
vid automatisk uppdatering av
produktivitetsverktygsprogrammet

Produktivitetsverktyg3CSCuu59507
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"Visa globala inringningsnummer till
deltagare" följer inte inställningen i en
anpassad mötesmall

Produktivitetsverktyg3CSCuu62060

Meeting Center: Problem åtgärdat som
gjorde att mötesprogrammet kraschade
när ett möte startades.

Meeting Center3CSCuu62466

Meeting Center: Problem som gjorde
att profilnumret till värdens personliga
mötesrum visades felaktigt.

Meeting Center3CSCuu66979

Den gröna kryssmarkeringen har en
fördröjning på 2m 40s vid
schemaläggning av ett CMR
Hybrid-möte.

Produktivitetsverktyg3CSCuu69177

Webbplats-URL:en i WBS29 ändras
inte vid tyst installation av
produktivitetsverktygen

Produktivitetsverktyg3CSCuu69258

MeetingPlace-uppgifterna fylls i
automatiskt i platsfältet vid
schemaläggning i
produktivitetsverktygen

Produktivitetsverktyg3CSCuv00114

Meeting Center: Problem har åtgärdats
som innebar att Mac-användare inte
kunde växla från skärmdelning till
programdelning

Meeting Center3CSCuv01319

Felkod -999 erhålls vid snabbt
webbplatsbyte i produktivitetsverktygen
under inloggning.

Produktivitetsverktyg3CSCuv02252

Problem med nekad åtkomst till
lösenordsskyddade filmappar från sidan
personligt mötesrum har behandlats.

Meeting Center3CSCuv02803

Training Center: Privata mötesrum
visade två presentatörer

Training Center3CSCuv04289

Meeting Center: Problem som innebar
att vissa telefonnummer inte visade rätt
landsflagga har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuv04710

Event Center: Inaktivering av ”Ta bort
möten automatiskt frånMinamöten när
de har avslutats” misslyckades

Event Center3CSCuv05150

Webbplatsadministration: Problem som
innebar att TSP-konton som inte
fungerade efter användarimport har
åtgärdats.

Administrering av
webbplatsen

3CSCuv06478
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Produktivitetsverktygsprogrammet kan
inte logga in på PAC-proxy

Produktivitetsverktyg3CSCus76213

Webbplatsadministration: Problemmed
användarexport som uppstod när en
användare blev tilldelad flera
fjärrdatorer har åtgärdats.

Administrering av
webbplatsen

3CSCus76998

Internet Explorer återger sidan Delta i
det personliga mötesrummet på rätt sätt

Meeting Center3CSCus65464

Meeting Center: Problem åtgärdat så att
korrekt aktiv talare visas i TelePresence

Meeting Center3CSCus66962

Meeting Center: Fixat problemet som
gjorde att felkod 104 visades i samband
medmötesstart eller anslutning till möte
från Windows Vista.

Meeting Center3CSCus67309

Problem med det personliga rummets
URL i e-postinbjudan på en webbplats
som har fler än ett varumärkesnamn har
åtgärdats

Meeting Center3CSCus73944

Felaktigt meddelande när TMS-servern
inte kan kommas åt schemaläggningen
av ett CMR Hybrid-möte

Produktivitetsverktyg3CSCus74677

När ett enskilt förekommande möte
ställdes in gick det inte att starta
återstående möten i serien

Produktivitetsverktyg3CSCus76050

Kunde inte starta Ett-Klick-möte på
grund av lösenordskryptering

Produktivitetsverktyg3CSCus33462

WebACD: Tidsgränsen för
JMF-omförsök överskreds

Support Center3CSCus35853

Fixat ett problem som gjorde att möten
i personligt mötesrum kunde startas
fastän ytterligare ett Meeting
Center-möte hölls där, samtidigt som
webbplatsens gräns för samtidiga
webbplatsmöten uppgick till 1

Meeting Center3CSCus64329

Event Center: Inte möjligt att ändra
värdet för År i avsnittet
e-postpåminnelse/uppföljning

Event Center3CSCus28073

Problem åtgärdat som innebar att
personliga mötesrum inte kunde nås på
grund av symbolen "@" i det personliga
mötesrummets URL

Meeting Center3CSCus29738
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Training Center: Anpassad
landningssida för Prst-utbildning
misslyckades

Training Center3CSCus30195

Problem som innebar att det inte gick
att dela en andra skärm inställd på 150
DPI Windows 8 har åtgärdats.

Alla3CSCus32100

Mötesprogram för Macintosh: Fel
nummer hittas vid sökning i listan över
globala inringningsnummer.
Användaren måste bläddra för att hitta
rätt nummer.

Alla3CSCut42457

Problem som innebar att det inte gick
att dela en andra skärm inställd på 150
DPI Windows 8 har åtgärdats.

Alla3CSCus79914

Meeting Center: Problem åtgärdat som
gjorde att mötets starttid visades
felaktigt för värden i Internet Explorer
9 efter schemaläggning av ett möte.

Meeting Center3CSCut38101

Kunde inte starta Ett-klick-mötenProduktivitetsverktyg3CSCut38794

Mac-versionen av
produktivitetsverktygen känner inte igen
URL:en till TMS-bokningstjänsten

Produktivitetsverktyg3CSCut87663

Event Center: Deltagare med
Android-enheter kan inte se delade filer
om Flash-klienten är inaktiverad i
webbplatsadministrationen

Event Center3CSCut90564

Meeting Center: Problem åtgärdat så att
"grönt meddelande" visas när detta är
aktiverat i webbplatsadministrationen.

Meeting Center3CSCut90965

Problem åtgärdat som innebar att
anslutning till möten från Jabber i vissa
fall misslyckades.

Alla3CSCut92269

Sametime-integrering kan inte starta
direktmöten i personliga mötesrum

Produktivitetsverktyg3CSCut96437

SetMeeting: Flaggan
firstAttendeeAsHost ignoreras alltid och
anges som falsk (åsidosätter ibland
alternativet som valts under
createMeeting)

Alla3CSCuv23204

Kompatibilitetsproblem mellan
produktivitetsverktygsprogrammen i
WBS28 och WBS29

Produktivitetsverktyg3CSCuv14899

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
34

WebEx öppna och åtgärdade buggar (WBS30)
Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)
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Endast TPS-ljud: Om ingen högtalare
aktiverats på datorn medför detta att
ljuddialogrutan fastnar i läget
"Ansluter..." när användaren väljer
alternativet "Ring upp med hjälp av
datorn".

Alla3CSCut46703

Support Center: Problem åtgärdat så att
inställningarna för "Träffas nu" kan
konfigureras i Support Center.

Support Center3CSCut84191

Event Center: AttendeeHistoryReport
(Deltagarens historikrapport) visade inte
några resultat

Event Center3CSCut85741

Meeting Center: Problem som orsakade
att mötesprogrammet förMac kraschade
när TelePresence-användare lämnade
och återanslöt har åtgärdats.

Meeting Center3CSCuu28252

Event Center: Data för Käll-ID visas
inte i rapporten

Event Center3CSCuu29842

Problem som innebar att inspelningen
buffrar och uppspelningen inte startar
har åtgärdats.

Alla3CSCuu81988

Lotus Notes-användare kan inte byta
rum, datum eller tid när rummet inte är
tillgängligt

Produktivitetsverktyg3CSCuv12822

Meeting Center: Problem med
Mac-programmet somorsakade flimmer
vid skärmdelning har åtgärdats

Meeting Center3CSCuv14051

Webbplatsadministration: Problem har
åtgärdats så att alternativet "Tvinga den
här användaren att byta lösenord vid
nästa inloggning" kan inaktiveras i
samband med användarimport.

Administrering av
webbplatsen

3CSCuu76042

Dubbel mötesinformation i e-post när
Windows-användare använder
produktivitetsverktygen med
insticksprogram från tredje part

Produktivitetsverktyg3CSCuu30255
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K A P I T E L  3
WebEx-versionsinformation om WebEx
systemkrav och funktionssupport (version
WBS30)

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

WebEx stöder samtliga Linuxversioner så länge dessa uppfyller följande krav:OBS!

• Kärna: 2.6 eller senare.

• X Lib: Kompatibel med X11R6 eller senare.

• C++ Lib: libstdc++ 6.

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

• GDK/GTK+ version: 2.0 eller senare.

• Glib: 2.0 eller senare.

• Java 1.6.

• Språkstöd (WBS30), sida 38

• Operativsystem- och webbläsarstöd (WBS30), sida 39

• Meddelande om upphört stöd för Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 och Internet
Explorer 6., sida 40

• Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp (version WBS30), sida 41

• Plattformsoberoende funktioner (WBS30), sida 41

• Plattformsoberoende kända problem och begränsningar (WBS30), sida 51
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Språkstöd (WBS30)
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Language

JaJaJaJaKinesiska
(förenklad)

JaJaJaJaKinesiska
(traditionell)

JaJaJaJaDanska

JaJaJaJaHolländska

JaJaJaJaSvenska

JaJaJaJaFranska

JaJaJaJaTyska

JaJaJaJaItalienska

JaJaJaJaJapanska

JaJaNejJaKoreanska

JaJaJaJaPortugisiska
(Brasilien)

JaJaJaJaRyska

JaJaJaJaSpanska (Europa)

JaJaJaJaSpanska
(Latinamerika)

NejNejNejJaSvenska

JaJaJaJaTurkiska

1 Översatta språk för Mac är endast tillgängliga för Meeting Center. Training Center, Event Center och Support Center stöder inte de lokaliserade språken.
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Operativsystem- och webbläsarstöd (WBS30)
Linux3Mac OS X2Windows

Ubuntu 12x och 14x
(Gnome), Red Hat 5, 6,
Open SuSE 13.1, 13.2
Fedora 19, 20 (samtliga
32-bitars)

10.7, 10.8, 10.9, 10.10Windows Vista
32-bitars/64-bitars,
Windows 7
32-bitars/64-bitars,
Windows 8
32-bitars/64-bitars,
Windows 8.1
32-bitars/64-bitars,
Windows Server 2008
64-bitars, Windows
Server 2008 R2 64-bitars,
Windows 104

Operativsystem

Meeting Center, Event
Center, Training Center,
Remote Support

Meeting Center, Training
Center, Event Center,
Support Center

Samtliga tjänsterTillgängliga
WebEx-tjänster

Minimikrav för systemet

Intel eller AMD x86Intel (512MBRAM eller
högre rekommenderas)

Intel Core2
Duo-processor 2.XXGHz
eller AMD-processor (2
GB RAM
rekommenderas)

Processor

JavaScript och kakor
aktiverade

JavaScript och kakor
aktiverade

JavaScript och kakor
aktiverade

JavaScript

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

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

Övrigt

Webbläsare

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

Internet Explorer

Mozilla

SenasteSenasteSenasteFirefox5

5, 6, 7, 8Safari
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Linux3Mac OS X2Windows

Senaste
32-bitars/64-bitars

Senaste
32-bitars/64-bitars

Chrome5

2 Delta i ett möte på en Mac

• Från ochmedMacOSX 10.7 tillhandahåller Apple inte längre Java som en del avMac-operativsystemet. Eftersom
WebEx tidigare har använt Java som ett insticksprogram i webbläsaren för automatisk hämtning av
mötesprogrammet till förstagångsanvändare, blev det svårt att delta i ett möte för första gången för den som inte
hade Java installerat på datorn. Programmet är inte längre beroende av Java. Användare ombeds i stället att
installera ett litet insticksprogram som, när det har installerats, hanterar resten av installationen av
mötesprogrammet och startar mötet.

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

3 Linux har inget stöd för personliga mötesrum.
4 WebEx har från och med version WBS30.1 begränsat stöd för Microsoft Windows 10. Se avsnittet Kända plattformsoberoende problem och begränsningar i

Versionsinformationen för WebEx-systemkrav och funktionsstöd för mer information.
5 Använda WebEx i Chrome och Firefox

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

• Firefox (64-bitars) stöds ej.

Meddelande om upphört stöd för Windows XP, Windows Server
2003, Mac OS X 10.6 och Internet Explorer 6.

WebEx-stöd för Windows Server 2003 ochMac OS X 10.6 upphör från och med versionWBS30. Vi kommer
inte längre att testa Windows Server 2003 och Mac OS X 10.6 med våra produkter och kan inte garantera att
WebEx i framtiden kommer att fungera på dessa plattformar. Som du kanske vet har Microsoft meddelat att
Windows Server 2003 inte kommer att stödjas efter den 14 juli 2015, och Apple har upphört att tillhandahålla
uppdateringar och säkerhetspatchar för Mac OS X 10.6.

Därtill upphörde stödet för WebEx i Windows XP i januari 2015, som tidigare meddelats.

Eftersom dessa operativsystem inte längre stöds kan användare från och med versionWBS30 inte delta i eller
starta WebEx-möten, Remote Access- eller Access Anywhere-sessioner, eller använda några andra
WebEx-program från datorer som använder Windows Server 2003, Windows XP eller Mac OX 10.6.

Vi rekommenderar användare att uppgraderar sin dator till ett operativsystem som stöds så att de kan fortsätta
använda WebEx utan störningar. Användare kan också använda WebEx från mobila enheter som stöds.

Från och med version WBS29.8 har WebEx inte längre stöd för Internet Explorer 6. Detta för att uppfylla
aktuella webbstandarder. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en senare version av Internet Explorer
eller använder en annan webbläsare.
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Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp (version WBS30)
Stöd för Citrix XenDesktop 5.5, 5.6, 5.0 och 7.60 samt XenApp 6.5 erbjuds numera när både
värdoperativsystemet och det virtuella operativsystemet är Windows (Windows 7 eller Windows 8).
Värdoperativsystemet är det operativsystem som är installerat på slutanvändarens lokala dator. Det virtuella
operativsystemet är det operativsystem som levereras av servern.

Mer information finns under Plattformsoberoende kända problem och begränsningar (WBS30).

Plattformsoberoende funktioner (WBS30)
Dessa funktioner stöds i respektive WebEx-tjänst.

Meeting Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för möten

jajajaDelta i möten

jajajaAnsluta till telekonferens
före värd

jajajaIndikator för Deltagare
redo

NejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
mötesdeltagare)

NejNejjaSkicka mötesavskrift

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

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av och
kommentarer för
webbläsarinnehåll

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer
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LinuxMac OS XWindows

jajajaFil- och
whiteboard-delning och
kommentarer

jajajaWebbinnehållsdelning

jajajaFjärrkontroll av skrivbord

jajajaFjärrkontroll av program

jajajaFjärrkontroll av
webbläsare

jajajaFjärrkontroll av skrivbord

Endast visningEndast visningjaPowerPoint-animeringar
och -övergångar

jajajaSpela upp presentationer
automatiskt

jajajaGå vidare automatiskt i
presentationer

jajajaChat

Endast visningjajaHögkvalitativ video

NejjajaHögupplöst video

NejjajaVisning av högupplöst
helskärmsvideo

jajajaVideoväxling mellan
aktiva talare

NejjajaAvlasta videobearbetning
till GPU

NejjajaSjälvvisning under
videosändning

jajajaWebEx-ljud

jajajaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud
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LinuxMac OS XWindows

NejjajaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaPersonliga konferenser

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

NejNejjaInspelning på klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

NejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaUppspelning i webbläsare
(WRF/ARF)

NejNejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstningar

NejNejjaUtskrift

GrundläggandeGrundläggandeGrundläggande och
avancerad

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

jajajaAnteckningar och dold
textning

NejNejjaFliken Anpassad
information

NejNejjaIntegrering av Microsoft
Outlook (32- och
64-bitars)
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Event Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för händelser

jajajaDelta i händelser

jajajaAnsluta till telekonferens
före värd

NejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
mötesdeltagare)

NejjaNejIndikator för Deltagare
redo

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

jajajaDiskussionsdeltagare

jajajaFrågor och svar

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av och
kommentarer för
webbläsarinnehåll

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

jajajaFil- och
whiteboard-delning och
kommentarer

jajajaWebbinnehållsdelning

Endast visningEndast visningjaPowerPoint-animeringar
och -övergångar

jajajaSpela upp presentationer
automatiskt

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
44

WebEx-versionsinformation om WebEx systemkrav och funktionssupport (version WBS30)
Plattformsoberoende funktioner (WBS30)



LinuxMac OS XWindows

jajajaGå vidare automatiskt i
presentationer

jajajaChat

Endast visningjajaHögkvalitativ video

NejNejNejHögupplöst video

jajajaVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet

jajajaVideoväxling mellan
aktiva talare

NejNejNejAvlasta videobearbetning
till GPU

NejjajaSjälvvisning under
videosändning

jajajaWebEx-ljud

jajajaLjudsändning

NejNejjaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

NejNejjaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

NejNejjaInspelning på klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

NejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaUppspelning i webbläsare
(WRF/ARF)
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LinuxMac OS XWindows

NejNejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstningar

NejNejjaUtskrift

GrundläggandeGrundläggandeGrundläggande och
avancerad

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

NejNejjaFliken Anpassad
information

NejNejjaIntegrering av Microsoft
Outlook (32- och
64-bitars)

Support Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för
supportsession

jajajaDelta i supportsession

NejNejjaSpela in sessioner

jajajaAnsluta till fjärrdator

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

NejNejjaFildelning och
kommentarer

NejNejjaDela webbinnehåll
(customer service
representative)
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LinuxMac OS XWindows

NejjajaVisa webbinnehåll (kund)

NejNejjaFjärrutskrift

jajajaChat

NejNejjaStarta om fjärrdator och
återanslut (säkert läge)

BegränsadBegränsadjaVisa användares
systeminformation

NejNejjaLogga in som en annan
användare

NejNejjaHögkvalitativ video

NejNejNejHögupplöst video

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

NejNejNejVideoväxling mellan
aktiva talare

NejNejNejAvlasta videobearbetning
till GPU

NejNejNejSjälvvisning under
videosändning

jajajaWebEx-ljud

NejNejNejCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

NejNejNejLjud från tredje part
(TSP)

NejNejjaInspelning på klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

NejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)
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LinuxMac OS XWindows

jajajaUppspelning i webbläsare
(WRF/ARF)

NejNejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

GrundläggandeGrundläggandeGrundläggande och
avancerad

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

Training Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för
utbildningsmöten

jajajaDelta i utbildningsmöten

jajajaAnsluta till telekonferens
före värd

jajajaIndikator för Deltagare
redo

jajajaPrivata möten

NejjajaPraktiska labbsessioner

jajajaFrågor och svar

NejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
mötesdeltagare)
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LinuxMac OS XWindows

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

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av och
kommentarer för
webbläsarinnehåll

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

jajajaFil- och
whiteboard-delning och
kommentarer

jajajaSkrivbordsdelning

jajajaFjärrkontroll av program

jajajaFil- och
whiteboard-delning och
kommentarer

Endast visningEndast visningjaPowerPoint-animeringar
och -övergångar

NejNejNejSpela upp presentationer
automatiskt

jajajaChat

Endast visningjajaHögkvalitativ video

NejjajaHögupplöst video

NejjajaVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet

jajajaVideoväxling mellan
aktiva talare
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LinuxMac OS XWindows

NejNejNejAvlasta videobearbetning
till GPU

NejjajaSjälvvisning under
videosändning

jajajaWebEx-ljud

NejNejjaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

NejNejjaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

NejNejjaInspelning på klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

NejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaUppspelning i webbläsare
(WRF/ARF)

NejNejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstningar

NejNejjaOfflineredigerare för
omröstningar

NejjajaDöpa om flikar (för
fildelning och
omröstningar)

NejNejjaUtskrift
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LinuxMac OS XWindows

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

NejJa (QuickTime)jaMultimediafiler

NejjajaFlytande ikonfält

NejNejjaIntegrering av Microsoft
Outlook (32- och
64-bitars)

Plattformsoberoende kända problem och begränsningar
(WBS30)

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

Presentation Studio On Demand

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

Stöd för Linux (64-bitars )

• 64-bitars Linuxdistributioner stöds ännu inte officiellt.

• Firefox (64-bitars) stöds ej.

Stöd för Microsoft Office 2010

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

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

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

Stöd för Microsoft Office 2013

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

• inbäddade video- eller ljudfiler

• PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

• UCF-verktygslåda.

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

• I vissa fall kan följande problem inträffa:

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

• Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

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

• Storleken på figurer kan vara annorlunda än i originalet.

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

• Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället
funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

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

• Du kan inte delaWord 2013-dokument (64-bitar) iWindows 8 och 8.1 (64-bitar) via fildelningsfunktionen.
Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

Windows 2000

Windows 2000 stöds inte längre från och med den här versionen. Windows 2000-användare kan eventuellt
fortfarande delta i möten, men prestandan kan inte garanteras.

Mac OS

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

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

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

Firefox 4.0 eller senare

WebEx stöder endast 32-bitarsversionen av Firefox i Windows.

Citrix XenDesktop och XenApp

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

• Vissa videofiler kan inte delas i en virtuell skrivbordsmiljö.

• Om värdens operativsystem är ett Mac OS kan det hända att webbkameran och mikrofonen (antingen
extern eller inbyggd) inte kan identifieras och därför inte heller användas under möten.
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• Remote Access och Access Anywhere stöds inte eftersom Remote Access- och Access
Anywhere-agenterna kommer att tas bort automatiskt av den underliggande Citrix-plattformen när
operativsystemet startas om.

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

• Vid användning av produktivitetsverktygen som ett publicerat program på XenApp måste användaren
logga ut från produktivitetsverktyget innan han/hon avslutar appen, annars rensas inte mötes-ID
automatiskt från servern.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

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

Internet Explorer 10 och 11

”Utökat skyddat läge” i Internet Explorer 10 och 11 på skrivbordet stöds inte. Eftersom webbläsaren i detta
läge inaktiverar insticksfunktionen kommer WebEx tilläggsprogram att vara inaktiverade och varken Active
X eller Java kan användas för att hämta program. Användare kan fortfarande använda den tillfälliga
mapplösningen (TFS) för att ansluta till ett möte. Alternativt kan användare välja att inaktivera det utökade
skyddade läget för att ansluta till mötet normalt.

OmKompatibilitetsvy aktiveras i Internet Explorer i skrivbordsversionen kan det leda till att vissaWebEx-sidor
återges felaktigt. Vi rekommenderar att du stänger av Kompatibilitetsvy på din WebEx-webbplats.

Windows 8 och 8.1

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

• Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll
inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format
(UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

• Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att släckas.

• Programdelning stöds inte i Windows-appar.

Windows 10

• Begränsningar i webbläsaren Microsoft Edge

◦ Webbläsaren Edge stöds via WebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder Solution,
TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe).

◦ Användare kan inte dela webbläsaren Edge under ett WebEx-möte.

◦ Webbläsaren Edge stöds endast för att starta och delta i möten, händelser, utbildningsmöten och
supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center. Den stöds inte
för Access Anywhere, Remote Access, Praktisk labbsession, WebEx-spelaren för
WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat
inspelningsformat filer (ARF).

Vi rekommenderar att du använder WebEx i Internet Explorer eller någon annan webbläsare tills
fullt stöd finns för webbläsaren Edge.

• Begränsningar i Firefox (64-bitars)
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◦ Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds viaWebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder
Solution, TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe).

◦ Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds endast för att starta och delta i möten, händelser,
utbildningsmöten och supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support
Center. Den stöds inte för Access Anywhere, Remote Access, Praktisk labbsession,WebEx-spelaren
för WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat
inspelningsformat filer (ARF).

• Begränsning vid innehållsdelning

• Programdelning stöds inte i Windows-appar.

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

• Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del
innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications
Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

• Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att släckas.

För att undvika dessa begränsningar rekommenderar vi att du använder skärmdelning istället för fildelning
eller programdelning i Windows 10.
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K A P I T E L  4
Versionsinformation om
WebEx-produktivitetsverktyg (version WBS30)

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

• Nyheter för produktivitetsverktyg (WBS30), sida 55

• Stöd för WebEx produktivitetsverktyg (WBS30), sida 57

• Meddelande om uppsägning av support (WBS30) för Windows Outlook XP, 2003 samt Mac OS X
10.6, sida 61

• Kända problem och begränsningar i Windows-versionen av produktivitetsverktygen (WBS30)., sida
61

• Kända problem och begränsningar för produktivitetsverktygen för Mac (WBS30), sida 70

Nyheter för produktivitetsverktyg (WBS30)
WBS30.1

Windows 10

WebEx har från och med version WBS30.1 begränsat stöd för Microsoft Windows 10. Se avsnittet Kända
plattformsoberoende problem och begränsningar i Versionsinformationen för WebEx-systemkrav och
funktionsstöd för mer information.

WBS30

Språkstöd

WebEx produktivitetsverktyg finns nu på danska och turkiska i både Windows och Mac-versionerna.

Stöd för gemensam identitet

WebEx produktivitetsverktyg har nu stöd för gemensam identitet. Användare som har konton på nyligen
tillhandahållna webbplatser med gemensam identitet aktiverad möts av ett nytt användargränssnitt när de ska
logga in på sitt konto. Detta stöd är tillgängligt i både Windows- och Mac-versionerna.
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Förbättrad installationsupplevelse i Windows

Installationsupplevelsen i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg har förbättrats. Användare
behöver inte längre starta om sin dator när produktivitetsverktygen iWindows uppgraderats. Denna förbättring
börjar gälla när version WBS30 har installerats för första gången. Med andra ord kommer användare att ta
del av denna förbättring när de uppgraderar produktivitetsverktygen till en version som är nyare än
WBS30-versionen.

Ljudsäkerhet

Säkerhetsförbättringarna omfattar automatiskt genererade numeriska lösenord till ljudmöten. Det numeriska
möteslösenordet finns med i schemaläggningsgränssnittet och e-postinbjudningarna (såvida inte alternativet
att utesluta lösenord från e-postinbjudan är aktiverat). Denna funktion är tillgänglig för både Windows och
Mac.

Återuppringning för ljud från telefontjänstleverantör (TSP)

Mac-versionen avWebEx-produktivitetsverktygen kan möjliggöra återuppringning när ett möte schemaläggs
för användare av ljud från telefontjänstleverantörer (TSP), liknande hur detta sker i Windows-versionen av
WebEx-produktivitetsverktygen. När värdar schemalägger ett möte måste de markera alternativet Deltagare
tar emot återuppringning för att aktivera denna funktion. Denna funktion kräver att bådeWebEx-webbplatsen
och värden är aktiverade för TPS-återuppringning.

Återkommande mötesundantag för CMR Hybrid

Återkommande mötesundantag för CMR Hybrid-möten stöds nu i WebEx produktivitetsverktyg. Herrelösa
möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum till
en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra dessa funktioner tillgängliga för en
enskild förekomst måste du göra om hela mötesserien till ett WebEx och TelePresence-möte. Du kan heller
inte lägga till eller ta bort TelePresence-rum från en mötesserie om det omfattas av undantag.

Systemkrav för CMR Hybrid-möten

Ditt system måste uppfylla följande krav för att kunna använda funktionerna i WebEx produktivitetsverktyg
WBS30 för att schemalägga CMR Hybrid-möten:

• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 15.0

• Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) version 5.0

Dessutom kan det hända att Cisco TelePresence Conductor version 4.0 krävs för användning med vissa
TelePresence-servrar.

WebEx produktivitetsverktyg ochWebEx-webbplatsversioner som är äldre än versionWBS30 ellermotsvarande
Cisco TMS och Cisco TMSXE-versioner stöds i vissa testade versioner av CMR Hybrid.
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Stöd för WebEx produktivitetsverktyg (WBS30)
Stöd för Microsoft Outlook

Mac OS 10.7 till
10.10

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaMicrosoft
Outlook-version/
Microsoft
Exchange
Server-version

NejJaJaJaJaMicrosoft
Outlook
2007/Microsoft
Exchange
Server 2003

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

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

NejJaJaJaJaMicrosoft
Outlook 2010
(32 bitars och 64
bitars)/Microsoft
Office 365
Hosted
Exchange
Server

NejJaJaJaNejMicrosoft
Outlook 2013
och Microsoft
Outlook 2013
SP1/Microsoft
Exchange 2013
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Mac OS 10.7 till
10.10

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaMicrosoft
Outlook-version/
Microsoft
Exchange
Server-version

NejJaJaJaNejMicrosoft
Outlook2013
och Microsoft
Outlook 2013
SP1 / Microsoft
Office 365
Hosted
Exchange
Server

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

Stöd för IBM Lotus Notes

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaIBM Lotus
Notes-version/Domino
Server-version

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

JaJaJaJaIBM Lotus
Notes/Domino
Server 8.0.0, 8.0.1

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

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

Windows 8/Windows 8.1Windows 7Windows VistaNamn och version på
Instant Messenger

NejJaJaYahoo Messenger
7.0–8.3, 9.0, 10

NejJaJaSkype 3.1–3.8, 4.0.0.224,
4.2

NejJaJaGoogle Talk 1.0.0.105,
senaste versionen

JaJaJaIBMLotus Sametime 7.0,
7.5, 8.0

JaJaJaIBMLotus Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2, 9.0 (inbäddat
i Lotus Notes)

NejJaJaMicrosoft Office
Communicator 2005,
2007

JaJaJaMicrosoft Office
Communicator 2007 R2

NejJaJaWindows Messenger
2009

NejNejNejWindows Messenger 4.7

JaJaJaMicrosoft Lync 2010,
2013 (endast 32-bitars)

Stöd för Microsoft Office

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaMicrosoft
Office-version

NejJaJaJaMicrosoft Office
XP, 2003, 2007

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

JaJaJaNejMicrosoft Office
2013

Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)    
59

Versionsinformation om WebEx-produktivitetsverktyg (version WBS30)
Stöd för WebEx produktivitetsverktyg (WBS30)



Webbläsarstöd

Tabell 2: WebEx-integrering med Internet Explorer och Firefox

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaNamn och version
på webbläsare

NejNejNejJaMicrosoft Internet
Explorer 7.0

NejNejJaJaMicrosoft Internet
Explorer 8.0

NejNejJaJaMicrosoft Internet
Explorer 9.0

JaJaNejNejMicrosoft Internet
Explorer 10.0

JaJaNejNejMicrosoft Internet
Explorer 11.0

JaJaJaNejMozilla Firefox
(senaste)

Stöd för webbläsare med enkel inloggning (Windows)

Windows 8,1Windows 8Windows 7Windows VistaMicrosoft Internet
Explorer version

NejNejNejJaMicrosoft Internet
Explorer 7.0

NejNejJaJaMicrosoft Internet
Explorer 8.0

NejNejJaJaMicrosoft Internet
Explorer 9.0

JaJaJaNejMicrosoft Internet
Explorer 10.0

JaJaJaNejMicrosoft Internet
Explorer 11.0

JaJaJaNejChrome

Stöd för webbläsare med enkel inloggning (Mac)

Mac OS
10.10.4

Mac OS
10.10.3

Mac OS
10.10.2

Mac OS
10.10.1

Mac OS
10.10

Mac OS
10.9

Mac OS
10.8

Safari-version
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NejNejNejNejNejNejJaSafari 6.x
senaste

NejNejNejNejNejJaNejSafari 7.x
senaste

JaJaJaJaJaNejNejSafari 8.x
senaste

JaJaJaJaJaNejNejSafari 9.x
senaste

Citrix Support (WBS26.45 to WBS30)

Integrering med Lotus Notes 8.5.3Integrering med Microsoft Outlook
2010

Citrix-version

JaJaCitrix XenDesktop 5.6, 7.6

JaJaCitrix XenApp Share Desktop 6.5

Meddelande om uppsägning av support (WBS30) för Windows
Outlook XP, 2003 samt Mac OS X 10.6

Stöd för WebEx produktivitetsverktyg i Windows Outlook XP och 2003 kommer att upphöra fr.o.m. WBS30.

Vi kommer inte längre att testa våra produkter i Windows Outlook XP, 2003 och Mac OS X10.6 och kan
därför inte garantera WebEx produktivitetsverktygs fortsatta funktion på dessa plattformar.

Som du kanske vet har Microsoft meddelat att Windows Outlook 2003 inte kommer att stödjas efter den 14
juli 2015, och Apple har upphört att tillhandahålla uppdateringar och säkerhetspatchar för Mac OS X 10.6.
Därtill upphörde stödet för WebEx i Windows XP i januari 2015, som tidigare meddelats. Vi rekommenderar
användare att uppgraderar sin dator till ett e-postsystem som stöds för att kunna fortsätta att använda WebEx
utan störningar.

Kända problem och begränsningar i Windows-versionen av
produktivitetsverktygen  (WBS30).

De problem som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Produktivitetsverktygsversion

Din version av produktivitetsverktygen måste vara 2.40 eller senare för att de ska fungera med versionen
WBS30 av denna produkt.
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Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen
kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det
kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att
schemaläggaWebEx-mötenmedMicrosoft Outlook. Gemensammamötesmallar som har skapats av användare
kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av standardmallar och vill att den
deltagare som först ansluter till mötet automatiskt ska göras till presentatör, måste värden manuellt aktivera
denna inställning i standardmallarna.

E-postinbjudningsmallar

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

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

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

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

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

I Mac-versionen av WebEx-produktivitetsverktyg finns det fortfarande bara en e-postmall, så om en värd
redigerar äldre möten med Mac-versionen av produktivitetsverktyget, som skapats från version WBS29.13
ellerWindows-version avWebEx-produktivitetsverktyg på grund av attMac-versionen endast har en e-postmall,
kommer en ny e-postmall att genereras med nytt innehåll baserat på den enda enhetliga e-postmallen för både
värd och deltagare.

Om en värd dessutom vidarebefordrar ett WebEx-möte via kommandotVidarebefordra i Microsoft Outlook,
kommer Windows produktivitetsverktyg inte att kunna upptäcka värdens vidarebefordran utan skickar ett
e-postmeddelande som är avsett för deltagarvy i e-postinbjudan istället för värdens egen e-postinbjudan.

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

Anpassade e-postmallar

Om en webbplatsadministratör specialanpassar e-postmallar för såväl värd som deltagare så att dessa får
samma innehåll, kommer deltagarens version av e-postmallen att skickas till såväl värd som deltagare.
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E-postinbjudningar som kräver registrering

Om en mötesvärd uppdaterar ett möte som kräver registrering, erhåller samtliga deltagare en uppdaterad
inbjudan som innehåller en registreringslänk till mötet, inklusive de deltagare som redan har registrerat sig.

Stöd för återkommande möten

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

Om en värd ändrar temat eller byter mötestid för en enskild förekomst i en återkommande mötesserie genom
att genomföra ändringarna direkt i Microsoft Outlook-kalendern, kommer WebEx-produktivitetsverktygen
inte att ange ett korrekt, unikt mötesnummer för detta undantag från mötesserien, men värd och deltagare kan
ändå delta i mötet genom att ange mötesnumret för mötesserien.

Ljudlös installation eller massdistribution av produktivitetsverktyg

Om administratören utför en ljudlös installation eller massanvändning av produktivitetsverktygen för användare
på din webbplats kommer de berörda användarna inte att kunna ändra några av inställningarna i verktygspanelen
i dialogrutanWebEx-inställningar. Dessutom kan en ljudlös installation leda till att vissa inställningar på sidan
för produktivitetsverktygen i verktygen för webbplatsadministration ignoreras.

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

Under vissa tysta uppgraderingar kan det hända att fel version av produktivitetsverktygs visas i kontrollpanelen.
Det här problemet påverkar inte funktionerna i produktivitetsverktygen och kommer att åtgärdas i framtida
versioner.

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

Adressknappen på WebEx-produktivitetsverktygspanel

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

Stöd för Lync 2013

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

• Schemaläggning av CMR Cloud-möten via WebEx produktivitetsverktyg för Microsoft Outlook stöds
inte i Lync. Direktmöten som du startar med Träffas nu-kommandot stöds fortfarande.

• 64-bitarsversionen av Lync stöds inte.

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att
förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx
Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd
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har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära
nya länkar.

Alternativet Tillåt personer att delta via WebEx är alltid avmarkerat för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence)

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

Plattformsoberoende stöd

Produktivitetsverktygen fungerar bara på Microsoft Windows och Mac. Det går inte att använda dem på
Linux-, Unix- eller Solaris-plattformar.

Integrering med Microsoft Outlook

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

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

• Om Microsoft Outlook har andra tidszonsinställningar än WebEx-webbplatsen visas inte ett möte som
schemalagts viaMicrosoft Outlook-integrering korrekt påWebEx-webbplatsen. I värdens och deltagarnas
Microsoft Outlook-kalendrar visas tidszonen för mötesschemaläggaren däremot korrekt.

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

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

• Man kan inte reservera datorer för Praktisk labbsession.

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

• Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer till utbildningsmöten.

• Man kan inte tilldela deltagarprivilegier.

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

• Man kan inte lägga till tester och kursmaterial.

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

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

• Man kan inte tilldela ett program.

• Man kan inte tilldela en händelse flera olika tidszoner.

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

• Man kan inte lägga till presentatörer och diskussionsdeltagare.

• Man kan inte redigera alternativen för e-postmallen för en händelse.
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• Alternativet att delta i ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Event
Center-möten.

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

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

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

• Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för möten med enbart ljud som schemaläggs med
Microsoft Outlook.

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

• Det går inte att redigera ett möte som pågår.

• Inställningarna under fliken Schemalagda möten i dialogrutanWebEx-inställningar tillämpas ännu inte.
Standardinställningarna från WebEx-webbplatsens mötesmall används istället. Användare kan ändå ta
del av inställningarna som har konfigurerats vid schemaläggning av mötet i Outlook.

Lotus Notes-integrering

• Man kan inte ange TSP-telefoni när man schemalägger ett WebEx-möte med Lotus Notes-integrering.

• WebEx Lotus Notes-integrering kräver att ett skript läggs in i Domino-databasen för varje användare.
Detta innebär att en användare med redigeringsprivilegier inte kan installera Lotus Notes Integration
genom att endast köra MSI via supportsidan. För en Lotus Notes-användare med redigeringsprivilegier
måste en Domino-administratör aktivera ett WebEx-skript i Notes-databasenmed hjälp avWebEx Lotus
Notes-integreringens administrationsverktyg.

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

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

• När ett återkommandeWebEx-möte schemaläggs för växlande veckor (varannan vecka, var tredje vecka
etc.) i en Lotus Notes-kalender visas det på WebEx-servicewebbplatsen som om det vore schemalagt
för varje vecka. I värdens och deltagarnas Lotus Notes-kalendrar visas däremot det återkommandemötet
korrekt.

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

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

• Om Lotus Notes-klienten har andratidszonsinställningar änWebEx-servicewebbplatsen visas inte möten
som schemalagts via Lotus Notes på WebEx-webbplatsen. I värdens och deltagarnas Lotus
Notes-kalendrar visas tidszonen för mötesschemaläggaren däremot korrekt.
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• EftersomLotus Notes-integrering inte använder en e-postmall är det inte möjligt att konfigurera innehållet
i värdens och deltagarens e-postinbjudningar förWebEx-möten som är schemalagda via integreringmed
Lotus Notes.

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

• Det går inte att ange ”Visas endast för auktoriserade användare”.

• Man kan inte reservera datorer för Praktisk labbsession.

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

• Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer till utbildningsmöten.

• Man kan inte tilldela deltagarprivilegier.

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

• Man kan inte lägga till tester och kursmaterial.

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

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

• Man kan inte tilldela program.

• Man kan inte tilldela en händelse flera olika tidszoner.

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

• Man kan inte lägga till presentatörer och diskussionsdeltagare.

• Man kan inte redigera alternativen för e-postmallen för en händelse.

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

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

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

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

• Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för möten med enbart ljud som schemaläggs med
Microsoft Outlook.

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

Problem med personliga mötesrum

Om en värd schemalägger ett möte i Microsoft Outlook med hjälp av WebEx produktivitetsverktyg för
Windows, anger ämnet och därefter väljer Lägg till personligt mötesrum medan muspekaren fortfarande
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befinner sig i ämnesfältet, kommer URL:en till det personliga rummet att skriva över ämnestexten. Om värden
däremot flyttar muspekaren bort från ämnesraden innan hon/han väljer Lägg till personligt rum skrivs inte
ämnet över av URL:en till det personliga rummet.

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

Följande punkter gäller WebEx-integrering med TelePresence i CMR Hybrid-lösningen:

• Schemaläggning av CMR Hybrid-möten

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

Värdar som har aktiverats för CMR Hybrid men saknar WebEx-inställningen i sin Cisco TelePresence
Management Suite (Cisco TMS) kan inte schemalägga TelePresence-exklusiva möten med hjälp av
WebEx produktivitetsverktyg.

• Lägga till resurser

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

• E-postinbjudningsmallar för CMR Hybrid-möten

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

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

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

• Tidszon och sommartid

Tidszonen på WebEx-webbplatsen måste överensstämma med tidszonen i Cisco TelePresence
Management Suite, annars kommermötestiden inte att synkroniseras. När du gör ändringar för sommartid
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mellan din WebEx-webbplats och Cisco TelePresence Management Suite kan ditt möte eventuellt
förskjutas med en timme. Om detta inträffar måste mötet schemaläggas igen. Uppstår det här problemet
i en mötesserie där några händelser inträffar före övergången till sommartid och några efter,
rekommenderar vi att du skapar två mötesserier: en mötesserie som avslutas före övergången till
sommartid och en andra mötesserie som startas efter övergången till sommartid.

• Undantag i en återkommande mötesserie

• Undantag till återkommande CMR Hybrid-möten stöds dock nu i WebEx produktivitetsverktyg.
Herrelösa möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och
TelePresence-rum till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra
dessa funktioner tillgängliga för en enskild förekomst måste du göra om hela mötesserien till ett
WebEx och TelePresence-möte.

• Ändringar i en mötesserie med undantag som ändrades innan version WBS30 följer Microsoft
Outlook-reglerna för behandling av undantagsegenskaper (där så är möjligt).

• Om en värd ändrar temat för eller ändrarmötestiden för en enstaka förekomst inom en återkommande
serie CMRHybrid-möten genom att ändra direkt i Microsoft Outlook-kalendern och sedan tar bort
WebEx från hela serien, kommerWebEx-mötesinformationen fortfarande att visas i undantagsmötet.

• Om värden schemalägger en återkommande serie CMR Hybrid-möten och datumet för den första
förekomsten passerar utan att mötet startas, kan värden inte uppdatera datumet för denna enskilda
förekomst. Värden kan emellertid ändra datumet för hela mötesserien.

• Om du tar bort ett WebEx-möte från en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie ändras
det till ett TelePresence-exklusivt möte. Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS)
kommer emellertid även fortsatt att ange WebEx-information för undantagsmötet.

• Om du ändrar samtliga enskilda mötesförekomster i en och samma mötesserie till undantag och
sedan försöker lägga till ett TelePresence-möte till hela serien utgår Cisco TelePresenceManagement
Suite for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) från att serien redan har ägt rum och tillhandahåller
därför inte schemaläggaren av eller värden för mötet med några varningsaviseringar. Användaren
kan kringgå detta problem genom att ta bort den aktuella serien och sedan skapa en ny serie där
TelePresence lagts till, för att sedan redigera de individuella undantagen inom denna serie som
undantag, eller genom att ta bort samtliga undantag och skapa enskilda möten.

• Undantag för TelePresence-exklusiva möten som är baserade på Cisco TMS, mobilapplikationer
eller Microsoft Exchange stöds i version WBS30 och version 15 av Cisco TMS. Schemaläggning
av WebEx-undantag eller WebEx- samt TelePresence-undantag via Cisco TMS förväntas stödjas
i en framtida version.

För närvarande behandlas sådana undantag av Cisco TMS, men endast en enskild återkommande
mötesserie skickas till WebEx. Organisatörens WebEx-möteslista är felaktig, men ”värden”
(Multipoint Control Unit- eller TelePresence Server) kan ändå starta mötet som värd.

• Tillägg, ändring eller borttagning av TelePresence-rum för en serie som innehåller undantag stöds
ej. För att kringgå detta problem kan du ta bort serien och sedan skapa en ny serie.

• Om du tar bort samtliga TelePresence-attribut och -portar eller samtliga WebEx-attribut från en
serie som innehåller undantag, kommer samtliga dessa attribut och TelePresence-rum även att tas
bort från såväl serie som undantag i syfte att inte skapa fristående poster. För att kringgå detta
problem kan du ta bort serien och sedan skapa en ny serie.

• WebEx har inte stöd för det fullständigt återkommande mönstret som Cisco TMS stöder.
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• Genom att lägga till TelePresence-mötesrum som inte finns i Cisco TMSXE till adressfältet ”Till”
i ett Outlook-möte skapar varken en enskild förekomst av ett TelePresence-möte, ett
TelePresence-undantagsmöte, ett herrelöst möte i enWebEx-serie eller en serie endast för Outlook.

• Om du lägger till eller ändrar WebEx-attributet, TelePresence-attributet eller -portarna tillhörande
en mötesserie som innehåller undantag kommer dessa attribut inte att ändras i undantagsmöten.

• Cisco Unified MeetingPlace-ljud

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

• Ljud från telefonitjänsteleverantör (TSP)

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

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

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

• Direktmöten och möten i personliga mötesrum

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

Från och med WBS29.11 hålls direktmöten som du startar med kommandot Träffas nu (tidigare kallat
Ett-klick-möte) i ditt personliga mötesrum som standard. Du kan ändra detta alternativ under
Inställningar. CMR Hybrid-användare har också personliga mötesrum, men bara användare som deltar
från ett WebEx-mötesprogram eller enWebEx-app kan delta i de personliga mötesrummen. För att hålla
ett möte i ett personligt mötesrum som användare kan delta i från ett videokonferenssystem eller -program,
måste WebEx-webbplatsen och värdkontot ha aktiverats för CMR Cloud.

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

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

•Max två samtidiga möten per värd

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

• Personliga konferenser och möten med endast ljud

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

• Ingen märkning eller anpassning av CMR Hybrid-funktioner

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

WebEx Ett-Klick-/Instant Messenger-integreringar/Microsoft Office-integreringar

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

• Du kan inte bjuda in en deltagare som säljteammedlem eller paneldeltagare via ett-klick-gränssnittet.

• Om InstantMessenger-integreringen installerades av ett ljudlöst installationsprogrammåste användaren
logga ut från sitt Instant Messenger-program, och sedan logga in igen, för att se integreringsfunktionerna
för WebEx produktivitetsverktyg.

Kända problem och begränsningar för produktivitetsverktygen
för Mac  (WBS30)

Problemen som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Produktivitetsverktygsversion

Din version av produktivitetsverktygen måste vara 2.40 eller senare för att de ska fungera med versionen
WBS30 av denna produkt.

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen
kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det
kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att
schemaläggaWebEx-mötenmedMicrosoft Outlook. Gemensammamötesmallar som har skapats av användare

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
70

Versionsinformation om WebEx-produktivitetsverktyg (version WBS30)
Kända problem och begränsningar för produktivitetsverktygen för Mac  (WBS30)



kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av standardmallar och vill att den
deltagare som först ansluter till mötet automatiskt ska göras till presentatör, måste värden manuellt aktivera
denna inställning i standardmallarna.

E-postinbjudningsmallar

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

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

E-postinbjudningar som kräver registrering

Om en mötesvärd uppdaterar ett möte som kräver registrering, erhåller samtliga deltagare en uppdaterad
inbjudan som innehåller en registreringslänk till mötet, inklusive de deltagare som redan har registrerat sig.

Stöd för Microsoft Office 365

WebEx produktivitetsverktyg för Mac stöder ännu inte Microsoft Office 365. Mac-versionen av WebEx
produktivitetsverktyg stöder emellertid Microsoft Outlook 2011 med Microsoft Office 365 Exchange server.

Alternativ för webbplatsadministration för produktivitetsverktygen

Alternativen under ”Installationsalternativ” och "Integreringar" på sidan Produktivitetsverktyg i verktyget för
webbplatsadministration gäller endastWindows-versionen avWebEx produktivitetsverktyg. De påverkar inte
Mac-versionen av produktivitetsverktygen. Dessutom är den enda tillgängliga integreringen avMac-versionen
den som gäller produktivitetsverktygen för Microsoft Outlook.

Stöd för Microsoft Outlook

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

• Endast version 14.x eller senare av Microsoft Outlook för Mac stöds. För närvarande finns inget stöd
för Microsoft Outlook 2015 och 2016.

• Endast möten som schemaläggs med WBS29.8 eller senare stöds. Möten som schemalagts i tidigare
versioner av WebEx-center stöds inte.

• Möten från Cisco WebEx Meeting server stöds inte.
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• Vissa kända problem kan uppstå när WebEx-produktivitetsverktyg med Microsoft Exchange Server
2007 och Microsoft Outlook för Mac används.

• Om en användare uppdaterar WebEx-mötet i kalendervyn i Outlook istället för i förekomstens
redigeringsfönster, kommer vissa problem att inträffa eftersom Outlook-beteenden inte kan kontrolleras
av WebEx produktivitetsverktyg i kalendervyn.

• WebEx produktivitetsverktyg stöds för närvarande inte med Microsoft Outlook 2015 och 2016, och kan
inte användas med dessa versioner.

Inloggning och utloggning

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

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

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

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

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

Värdar som har aktiverats för CMR Hybrid men saknar WebEx-inställningen i sin Cisco TelePresence
Management Suite (Cisco TMS) kan inte schemalägga TelePresence-exklusiva möten med hjälp av WebEx
produktivitetsverktyg.

Undantag till återkommande CMR Hybrid-möten stöds dock nu i WebEx produktivitetsverktyg. Herrelösa
möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum till
en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill att dessa funktioner ska vara tillgängliga
i en enskild förekomst måste du göra hela serien till ett WebEx- och TelePresence-möte.

Om en värd schemalägger ett CMR Hybrid-möte i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg, sparar
det och skickar inbjudningar till alla deltagarna, och sedan ändrar mötet för att lägga till eller ta bort ett
TelePresence-rum från e-postadressfältet kommer alla deltagare automatiskt att få en uppdatering. Detta är
ett oväntat beteende eftersom Microsoft Outlook vanligtvis frågar om du bara vill skicka uppdateringen till
de påverkade deltagarna eller till alla deltagare.

Om värden tar bort en inbjuden person eller ett TelePresence-rum från en enskild förekomst i en återkommande
mötesserie, kommer personen att tas bort från hela mötesserien. Detta problem uppstår på grund av Microsoft
Outlooks standardbeteende i Mac.

Stöd för Active Directory Federation Services (ADFS) enkel inloggning 2.0 för Safari.

På grund av ett känt problemmed Apple kan användare avMac-produktivitetsverktyg inte logga in med enkel
inloggning som grundas på Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 för Mac OS 10 10.10 till Mac
OS 10.10.3 från vare sig webbläsaren Safari eller WebEx produktivitetsverktyg för Mac. Detta problem är
dock löst åtgärdat i Mac OS 10.10.4 och senare versioner.
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Skrivbordsikoner

I den danska och den turkiska versionen avWebEx produktivitetsverktyg är såväl ikonen för skrivbordsgenvägen
som verktygstipset för denna ikon på engelska.

Kända interoperabilitetsproblem mellan Windows och Mac

Följande interoperabilitetsproblem uppstår mellan Windows- och Mac-versionerna av WebEx
produktivitetsverktyg.

• Om en mötesserie innehåller undantag som schemalagts med Windows-versionen av WebEx
produktivitetsverktyg, eller om en mötesserie och dess undantag uppdaterats i Windows-versionen av
WebEx produktivitetsverktyg, kommer mötesserien inte uppdateras för användare med
Mac-produktivitetsverktyg.

• Ett möte som har schemalagts eller uppdaterats i Windows-versionen av produktivitetsverktygen kan
inte ställas in med Mac-versionen av produktivitetsverktygen, oavsett om det gäller en mötesserie utan
undantag, en mötesserie med undantag, ett enskilt undantag till ett möte, en enskild förekomst i en
mötesserie eller ett enskilt möte.
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K A P I T E L  5
Versionsinformation WebEx-ljud (version
WBS30)

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

• Nyheter för WebEx-ljud (WBS30), sida 75

• WebEx-ljudfunktioner (WBS30), sida 76

• Vanliga frågor om WebEx-ljud (WBS30), sida 76

• WebEx-ljudalternativ (WBS30), sida 77

• Jämförelser av WebEx-ljudfunktioner (WBS30), sida 80

Nyheter för WebEx-ljud (WBS30)
WBS30

Språkstöd

WebEx-ljud har nu stöd för danska för inringnings- och återuppringningsanvändare. Turkiskt språkval är
endast tillgängligt för återuppringningsanvändare.

Numeriskt möteslösenord

WebEx Audio har nu stöd för den valfria möjligheten att avkräva användarna ett möteslösenord för att delta
via telefon, videokonferenssystem eller -program. När detta alternativ är aktiverat måste användare som deltar
via telefon eller videokonferenssystem eller -program ange en numerisk variant av möteslösenordet. För
användare som först ansluter från ett WebEx-program och sedan väljer att ringa in till mötet medför detta
alternativ ett krav på användarna att ange sitt deltagar-ID. Denna policy gäller för alla schemalagda
WebEx-möten och säkerställer att alla mötesdeltagare har behörighet att delta i mötet grundat på att de känner
till möteslösenordet, och inte bara mötesnumret. Den gäller inte personliga konferensmöten eller möten i
personliga mötesrum. Konfigurationsalternativen för kravet på numeriskt lösenord och deltagar-ID finns
tillgängliga i webbplatsadministrationen för webbplatser som har tillhandahållits med alternativet Stöd för
säker åtkomst till möten från telefon-/SIP-slutpunkter. Innan du aktiverar denna funktion måste du se till
att användarna har uppdaterat mobilversionen av Cisco WebEx Meetings till den senaste versionen:
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• version 7.5 eller senare för Apple iPad och iPhone

• version 8.0 eller senare för mobila Android-mobilenheter

• version 2.5 eller senare för Windows Phone 8-mobilenheter

• version 3.7 eller senare BlackBerry 10-enheter.

Verifiering via telefon

WebEx-ljud har nu stöd för den valfria möjligheten att kräva att användare som deltar via telefon loggar in
till mötet. När detta alternativ är aktiverat måste användare som deltar via telefon verifiera sig själva genom
att ange telefonnumret och ljud-PIN-koden från sin WebEx-profil. För användare som först ansluter från ett
WebEx-program och sedan väljer att ringa in till mötet medför detta alternativ ett krav på deltagarna att ange
sitt deltagar-ID. Denna policy gäller för schemalagda WebEx-möten om värden har markerat alternativet
avancerad schemaläggning som kräver att deltagarna har ett konto på WebEx-webbplatsen.
Konfigurationsalternativen för denna funktion finns tillgängliga webbplatsadministrationen för webbplatser
som hartillhandahållits med alternativet Stöd för säker åtkomst till möten från telefon-/SIP-slutpunkter.
Innan du aktiverar denna funktion, se till att användarna uppdaterar sina mobila Cisco WebEx
Meetings-program, samt att alla användare har uppdaterat sinaWebEx-användarprofiler så att dessa innehåller
ett eller flera telefonnummer och ett ljud-PIN (ser versionslistan under Numeriskt möteslösenord).

WebEx-ljudfunktioner (WBS30)
WebEx Audio (hybridljud)

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

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

Linux/SolarisMacintoshWindowsStöd för WebEx Audio
(hybridljud)

JaJaJaSolaris Meeting Center

JaJaJaTraining Center

NejNejNejEvent Center

NejNejNejSupport Center

Vanliga frågor om WebEx-ljud (WBS30)
F: Vad är kapaciteten för WebEx Audio?

S: 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.
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F: Finns det några begränsningar för samtal från vissa platser?

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

F:HarWebEx-ljud stöd för ljudkonferenser som äger rum i ”blandat läge” i hybridmedVoIP-deltagare?

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

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

S: För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: Om en värd med ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller CMR Cloud-möten där det andra är schemalagt att starta
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 möten samtidigt.

För att komma runt detta problem kan värden konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika åtkomstkoder.
Sedan kan värden använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet. Alternativt
kan administratören slå av alternativet som gör att TelePresence-systemet automatiskt förlänger mötet.

WebEx-ljudalternativ (WBS30)

Mer information om ljudalternativ som stöds för varje operativsystem finns under
WebEx-versionsinformation om WebEx systemkrav och funktionssupport (version WBS30).

OBS!
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

JaNejJaJaDet här
ljudalternativet
är integrerat i
ditt online-möte.
Välj bland
följande
alternativ:

• Inringning:
WebEx
tillhanda
håller ett
avgiftsbelagt
eller ett
avgifts fritt
telefon
nummer
som du
kan ringa
när du vill
ansluta till
ett möte
(det finns
även
internation
ella
nummer).

• Återupprin
gning: När
du ansluter
till en
möte anger
du ditt
telefon
nummer så
ringer
WebEx
upp dig.

WebEx-
telekonferens

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

Ljudsändning
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

Endast
Windows

JaEndast
Windows

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

Integrerat ljud
för
internettelefon
(VoIP)

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

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

Personliga
konferenser

JaJaJaJaAnvänd en
telekonferenstjänst
från en annan
leverantör.

Övrig
telekonferenstjänst
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Jämförelser av WebEx-ljudfunktioner (WBS30)
Personliga
konferenser

Integrerad
internettelefon

WebEx-ljud6LjudsändningBeskrivningFunktion

500 deltagare500 deltagare (1
000 för Training
Center)

1 000 deltagare
(500 via telefon
och 500 via
WebEx-
internettelefon
(VoIP}

3 000 deltagareHa i åtanke hur
många som ska
delta i mötet när
du väljer ett
ljudalternativ.

Konferensstorlek

Inga
begränsningar

Inga
begränsningar

Inga
begränsningar

Endast värdar,
presentatörer
och
diskussionsdeltagare
kan tala som
standard

Antalet aktiva
talare som krävs
under
konferensen

Flera talare

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

Ingångs- och
utgångssignaler

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

Stäng av ljud
vid inträde

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

Starta
ljudkonferensen
automatiskt
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Personliga
konferenser

Integrerad
internettelefon

WebEx-ljud6LjudsändningBeskrivningFunktion

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

Spara standard
inställningar

JaJaJaJaKör rapporter
som visas
ljudanvändningen
i WebEx.

Rapporter

Ej tillämpligtJaEj tillämpligtJaWebEx stöder
protokollen
UDP och TCP.

Stöd för
TCP/UDP

Ej tillämpligtNejJaJaWebEx-ljudmöten
(hybridljud) där
deltagare kan
ansluta till
konferenser via
telefon eller
stationärt
baserad
internettelefon.

Stöd för WebEx
Audio-möten
(hybridljud)

6 WebEx Audio inkluderar hybridljud.
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K A P I T E L  6
Versionsinformation WebEx video (version
WBS30)

WebEx Meeting Center, Training Center och Support Center inkluderar kapacitet för högupplöst video.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center fortsätter att ha stöd för
högkvalitetsvideo.

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

• Nytt i Video (WBS30)., sida 83

• Funktioner för högupplöst video (WBS30), sida 87

• Systemkrav, video (WBS30), sida 89

• Kameror med stöd för högkvalitetsvideo (WBS30), sida 90

• Kameror med stöd för högupplöst video (WBS30), sida 90

• Kända problem och begränsningar för Video (WBS30), sida 91

Nytt i Video (WBS30).
WBS30

Gemensam identitetsintegrering

WebEx inloggningsprocess och gränssnitt stöder nu gemensam identitet för nytillkomnaWebEx-webbplatser.
Dessa nytillkomna WebEx-webbplatser kommer endast att vara tillgängliga på en gemensam arkitektur med
gemensam identitet och gemensam administration av Spark och WebEx.

WebEx-profilsidan som visas i Mitt WebEx stöder nu den gemensamma WebEx-profilen.

WebEx Spark-integrering

Genom att välja Skapa rum kan värdar automatiskt skapa ett Cisco Spark-rum när de avslutar ett möte. Cisco
Spark-rummet skapas automatiskt i Cisco Spark baserat på mötets titel och deltagare.

När en värd avslutar ett möte uppmanas han eller hon att skapa ett Cisco Spark-rum.
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För att kunna stödja denna integrering måste värden ha bådeWebEx- och Cisco Spark-privilegierna aktiverade
i Cisco Collaboration Management-verktyget eller i WebEx-webbplatsadministrationen.

För mer information om Cisco Spark se Versionsinformation om Cisco Spark https://support.ciscospark.com/
customer/portal/topics/578993-updates-and-known-issues/articles)

Windows 10

Förbättringar har genomförts som tillåter användare att starta och delta i möten samt att dela sina skärmar i
Windows 10.

Förbättrad video

Mötets videodialogruta har förbättrats:

• En förhandsgranskning av den egna videon visas nu i videodialogrutan när du ansluter till ett möte så
att du enkelt kan starta din video. Dialogrutan visar de viktigaste alternativen och ger dig möjligheten
att starta din video som standardalternativ för alla framtida möten.

• Nya videoalternativ gör att du kan aktivera eller inaktivera funktionen som automatiskt startar din video
till alla möten. Ett nytt alternativ har även lagts till som låter dig inaktivera videodialogrutan när du
deltar i mötet.

Videorullningslisten rullar från vänster till höger vid videouppspelning.

Ommötet bara omfattar två personer finns inget layoutalternativ för ”video-vy”, utan respektivemötesdeltagare
ser den andres video som standard.

Förbättringar har gjorts avseende den automatiska identifieringen av den kamera som senast använts för video.

Förbättrad avisering och kontroll i Windows

En chattavisering visas för användaren om chattpanelen är stängd eller minimerad.

Om ett fel uppstår under inspelning och inspelningspanelen är stängd eller minimerad visas ett visas ett
meddelande som varnar användaren om felet.

Vissa möteskontroller har ändrats:

• När skärmen delas ersätts knappen Delad av en grön kontur som indikerar att skärmen delas i mötet.

• Ikonen Räck upp handen flyttas och placeras bredvid mötesdeltagarens namn.

• Ljud-knappen och ikonen Bjud in och påminn andra om att delta har tagits bort eftersom de var
överflödiga. Använd alternativen på sidan Snabbstart eller menykommandona för dessa funktioner.

• Kommandot Avvisa kan väljas i högerklicksmenyn när värden markerar en mötesdeltagares namn.

Hjälpcentral

Online-hjälp och guider är upprättade utanför produkten. De flesta länkar på din WebEx-webbplats, inklusive
Hjälp-länken inuti mötet, går nu till sidor på Hjälpcentralen på help.webex.com, den nya platsen där du hittar
utbildningsmaterial, dokumentation och support. För webbplatser på andra språk än engelska leder hjälplänkarna
till relevanta sidor på Cisco.com.

På anpassade Snabbstartsidor leder Läs mer-länkarna till Hjälpcentralen på alla språk.

Språkstöd

Stöd för danska och turkiska har lagts till i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center
för Windows. Danska och turkiska stöds också på Mac, då endast för Meeting Center.

Sidan Personligt rum
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Sidan Personligt rum har optimerats och förenklats för såväl värdar som deltagare, så att användare snabbt
kan hitta information och ansluta till ett personligt mötesrum:

• KnapparnaGå in i rum ochGå in i lobby som visades i deltagarvyn på sidan Personligt rum har döpts
om till Delta.

• Information angående URL, nummer och inbjudan för personligt mötesrum visas nu enbart när du väljer
ikonen information.

• Informationen Delta via telefon visas endast om länkenMer information markeras.

Personligt rum-ID

Från och med WBS30 finns nu fler sätt att hantera en värds personliga rum-ID.

• Som standard använder WebEx värdens användarnamn eller den första delen av värdens e-postadress
för att generera ett ID till det personliga rummet. Webbplatsadministratörer kan även välja att använda
en användares för- och efternamn eller ett nummet till ett personligt mötesrum för att generera ett unikt
rum-ID.

• Om två eller fler användare har samma för- och efternamn kan WebEx generera ett personligt rum-ID
som åtföljs av ett slumpmässigt nummer. Om icke-latinska tecken används i en användares för- eller
efternamn använder WebEx "pr" + ett systemgenererat nummer.

• Omwebbplatsadministratören väljer att använda ett nummer till ett personligt mötesrum som användarens
personliga rum-ID, kommer detta ID att visas i formatet pr + mötesnummer.

• Webbplatsadministratörer har förmånen att kunna ändra användares personliga rum-ID så att det bättre
passar företagets policy. Om ID:t till det personliga mötesrummet ändras kommer webbplats-URL:en
också att ändras för dator- och mobila användare och för den videoadress (SIP eller H.323 URI) som
används av deltagare som ansluter från videoenheter eller -program. Användaremed värdkontonmeddelas
via e-post om deras webbplatsadministratörer byter deras personliga rum-ID.

Befintliga användares ID ändras inte, utan nya användar-ID:n kommer att ändras till standardformatet, vilket
utgörs av den första delen av en värds e-postadress.

Automatisk låsning av personligt rum

Värdar kan välja att låsa sina personliga mötesrum automatiskt ett visst antal minuter efter att mötet har börjat.
När ett möte har börjat kan värdar använda lobbyhanteringsfunktionen för att bestämma vem som får ansluta
till rummet. De kan också välja Lås upp för att låsa upp rummet. För att kunna använda denna funktion måste
mobila användare uppgradera sitt Cisco WebEx Meetings-program till version 7.5 eller senare för iPad och
iPhone, eller version 8.0 eller senare för Android.

E-postaviseringar för personliga rum

Värdar kan få e-postaviseringar när någon ansluter till deras personliga rum medan de är frånvarande. Värdar
kan ändra aviseringsinställningarna under inställningarna för sitt personliga rum.

Molnförbättringar i Mötesrum för samarbete (CMR)

• Funktion för videosystem-återuppringning (beta). CMR Cloud-användare kan på ett snabbare sätt
delta i möten genom att ta emot ett samtal från mötet till sitt videosystem. För att utnyttja denna funktion
kan användare antingen ange videoadressen iMeetingCenter-programmet eller sina önskade videoadresser
i inställningarna. När videoadresserna har angivits i inställningarna visas dessa upp av Meeting
Center-programmet i dialogrutan för Ljud- och videoanslutning.

Denna funktion finns endast för kunder med WebEx Hybrid-ljud eller molnanslutet ljud.
Webbplatsadministratörer måste också aktivera funktionen innan den blir tillgänglig i mötesprogrammet.
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• Delta med Cisco Intelligent Proximity (beta). Användare som har Cisco WebEx Meetings-appen i
version 7.1 eller senare eller version 7.5 eller senare för Android får en snabbare deltagandeupplevelse
på Cisco TelePresence-system som stöds. CMR Cloud-användare som har Cisco Proximity-appen
installerade på samma smarttelefon eller surfplatta som Cisco WebEx Meetings-appen kan trycka på
ikonen Proximity för att snabbare ansluta till ett CMR Cloud-möte. För mer detaljerad information om
hur du konfigurerar ditt videosystem för denna funktion, se avsnittet "Installera Intelligent Proximity"
i administrationsguiden till ditt TelePresence-system. Se kunskapsbasartikeln på http://kb.webex.com/
WBX89076 för en lista med krav och varningar.

• Numeriskt lösenord för videosystem. Vid schemalagda möten där värden kräver ett möteslösenord
måste videosystemanvändare ange ett motsvarande numeriskt möteslösenord från sitt videosystem. Detta
nummer genereras slumpmässigt för varje möte och måste anges innan en användare kan ansluta till
mötet.

• Interoperabilitet med Microsoft Lync (beta). Med den här versionen kan användare med Microsoft
Lync-program delta i CMR Cloud-möten.

Stöd för undantag bland återkommande CMR Hybrid-möten.

CMR Hybrid har nu stöd för användargenererade undantag i en återkommande mötesserie. Du kan ändra
Microsoft Outlook-inställningarna (datum, tid, inbjudna personer, ämne o.s.v.), WebEx-inställningarna eller
TelePresence-inställningarna för en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie.

• Stöd för undantag när ett CMR Hybrid-mötesserie schemaläggs från Microsoft Outlook med hjälp av
WebEx-produktivitetsverktyg.

• Ändringar som utförs på en mötesserie med befintliga undantag följer Microsoft Outlooks regler för
hantering av undantag (där så är möjligt).

• Herrelösa möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och
TelePresence-rum till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra dessa
funktioner tillgängliga för en enskild förekomst lägger du till ett WebEx- och TelePresence-möte till
hela mötesserien.

Se Kända problem och begränsningar för Mötesrum för samarbete (CMR) för Meeting Center (WBS30) för
mer information om begränsningar.

Förbättrat CMR Cloud- och CMR Hybrid-stöd för bredbandsljud via internettelefon

CMR Cloud och CMR Hybrid har nu förbättrat stöd för internettelefoni med bredbandsljud. Bredbandsljud
via internettelefon kan numera löpa hela vägen mellan TelePresence-system och WebEx-mötesprogram för
en bättre ljudkvalitet mellan TelePresence och WebEx under CMR Cloud och CMR Hybrid-möten.

Systemkrav

I denna version har uppdateringar gjorts för de plattformar, operativsystem och språk som stöds. Se Systemkrav
för mer information.

WebEx-produktivitetsverktyg

I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-produktivitetsverktyg. Mer information finns i
Versionsinformation om WebEx-produktivitetsverktyg (version WBS30).

WebEx-ljud

I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-ljud. Se Versionsinformation WebEx-ljud (version
WBS30) för mer information.

Administrering av webbplatsen
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I denna version har uppdateringar gjorts för WebEx-webbplatsadministration. Mer information finns i
Versionsinformations om Administration av WebEx-webbplatsen (version WBS30).

Funktioner för högupplöst video (WBS30)
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejJaNejJaVideoupplösningen
kan uppnå
högupplösningen
720p (1 280 x
720).

Upp till
högupplösning
(720p)

JaJaJaJaVideoupplösningen
kan uppnå
högkvalitet
supplösning på
360p (640 x
360).

Upp till
högkvalitet
supplösning
(360p)

Ja (men omfattar
inte
miniatyrvideo
bilder)

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

Videovisning i
helskärmsvy

NejJaJa (expanderad
helskärmsvy
utan högupplöst
video)

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

Expanderad
videovisning i
helskärmsvy

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

JaJaJaFlytande
videovisnings
fönster av aktiv
talare vid
delning i
helskärmsvy.

Videovisning av
aktiv talare
under
helskärmsdelning
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejJaJaJaVisa egen
videobild i
huvudvideofönstret
vid delning i
helskärmsvy.
Börja eller sluta
sända video från
fönstret med
egen videobild.

Visa
ideobild i läge
för
helskärmsdelning

NejJaJaJaAutomatisk
videoväxling till
den aktiva talare
som talar högst.

Växling mellan
aktiva talare

NejJaJaJaVideobaserad
mötesdeltagarlista
med
miniatyrvideo
bilder.

Miniatyrvideo
bilder

JaJaJaJaAutomatisk
konfiguration av
deltagares
videokvalitet
beroende på
tillgänglig
nätverksband
bredd.

Autojustera
video

JaJaJaJaDeltagare kan
ansluta och
växla
webbkameror
under ett möte.

Kamerainstick
sprogram

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

Låsa video

NejNejNejJaGPU-
kretsuppsättningar
som stöds kan
avlasta
avkodnings
processen på
värdens CPU.

Avlastning av
högupplöst
videoavkodning
till GPU
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Systemkrav, video (WBS30)
WebEx-video fungerar med alla datorer som uppfyller standardkraven för Meeting Center, Training Center
eller Support Center. För att få en videoupplösning på 360p måste datorn uppfylla följande minimikrav:

• Processor: Dubbelkärnig processor

• RAM: 1 GB RAM

• Kamera: USB-baserad webbkamera med stöd för högkvalitativ video (se listan under Kameror med stöd
för högkvalitetsvideo (WBS30).)

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

• Processor: Fyrkärnig processor (tre eller fler mötesdeltagare), dubbelkärnig processor (tvåmötesdeltagare).

• RAM: 2 GB RAM

• Kamera: USB-baserad webbkamera med stöd för högupplöst video (se listan under Kameror med stöd
för högupplöst video (WBS30).)

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

• Processor: Dubbelkärnig processor

• RAM: 2 GB RAM

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

• Windows (DXVA):

• NVIDIA GeForce 9800GT

• NVIDIA GeForce GT 430

• NVIDIA GeForce GTS 450

• NVIDIA GeForce GTX 275

• NVIDIA GeForce GTX460

• NVIDIA GeForce GTX560

• NVIDIA GeForce GTX560Ti

• NVIDIA GeForce GT520

• ATI Radeon HD 6950

• Mac OS X (VDA):

• NVIDIA GeForce9400M

• NVIDIA GeForce320M

• NVIDIA GeForce330M
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Kameror med stöd för högkvalitetsvideo (WBS30)
De flesta PC-kompatibla kamerorna bör fungera med WebEx. Följande kameror har testats av WebEx för
högkvalitetsvideo:

• Cisco VT Camera II

• Cisco VT Camera III

• Cisco Precision HD

• Logitech HD Webcam C920

• Logitech Quick Cam Pro 9000

• Logitech QuickCam Orbit AF

• Logitech QuickCam C905

• Logitech QuickCam S7500

• Logitech HD Pro Webcam C910

• Microsoft LifeCam HD

• Microsoft LifeCam VX-1000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam VX-6000

• Microsoft LifeCam NX-6000

• Microsoft LifeCam VX-3000.

Kameror med stöd för högupplöst video (WBS30)
Följande kameror har testats av WebEx för högupplöst video:

• Logitech HD Webcam C310

• Logitech HD Webcam C500

• Logitech HD Webcam C510

• Logitech HD Webcam C905/B905

• Logitech HD Pro Webcam C910/B910

• Logitech HD Webcam C920

• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001

• Microsoft LifeCam HD-6000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam Studio

• Cisco Precision HD
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• Cisco VT Camera III

• Apple iSight HD.

Kända problem och begränsningar för Video (WBS30)
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som påverkar integrerad WebEx-video. Mer
information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds avWebEx samt kända problem som påverkar
andra WebEx-tjänster finns under WebEx-versionsinformation om WebEx systemkrav och funktionssupport
(version WBS30).

Högupplöst video

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

Vid strömning av media i Event Center stängs presentatörens video av

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

Denna begränsning har lagts till för att skydda prenumeranter från bandbreddsproblem, som kan uppstå på
grund av plötsliga uppgångar i videotrafiken då flera videoströmmar, som inte är miniatyrer, sänds till en stor
grupp mötesdeltagare. Begränsningen kommer troligen att tas bort i framtiden.

Fildelning av direktuppspelad video

Direktuppspelade videofiler som delas från skrivbordsversionen av WebEx kan inte visas på mobila enheter.

Vanliga problem med mötesrum för samarbete (CMR)

Följande problem är vanliga under både CMR Cloud-möten och CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad
TelePresence):

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

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

Om WebEx-programmet, på grund av låg nätverksbandbredd eller dåliga förhållanden (exempelvis
CPU- eller RAM-användning) som är lokala för WebEx-programmet, inte kan bibehålla en hastighet
på 1,2 Mbit/s kommer användare från och med WBS29.11 att få ett varningsmeddelande om "låg
bandbredd" istället för att TelePresence-videon visas. I WBS29.11 och senare får användare av
WebEx-programmet regelbundet och automatiskt sin anslutning till WebEx Cloud testad. Detta för att
avgöra huruvida eventuella nätverks- eller lokala förhållanden har avhjälpts. Om de kan skicka och ta
emot video med bithastigheten 1,2 Mbit/s eller högre kommer de att kunna återuppta videosändning och
-mottagning.
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Se Förutsättningar i Användarguide för företag för Cisco WebEx Meeting Center med mötesrum för
samarbete på sidan Konfigurationsguide för Cisco WebEx Meeting Center för information om
rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMR Cloud-möten.

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

• Videoupplevelse under möten

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

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

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

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

• Videovisning i helskärmsvy

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

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut
ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om två bildskärmar används i WebEx-programmet på en Mac- eller Windows-baserad dator kan
användare visa helskärmsvideo på den ena bildskärmen och skärm- eller programdelning i helskärm på
den andra. Detta görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen ”Visa alla
mötesdeltagare i helskärm”.
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K A P I T E L  7
Versionsinformations om Administration av
WebEx-webbplatsen (version WBS30)

Denna versionsinformation gäller endast administratörer.

Du kan använda administrationen av WebEx-webbplatsen för att konfigurera och underhålla webbplatserna
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center.

• Nyheter i webbplatsadministrationen (WBS30), sida 93

• Webbplatsadministrationsfunktioner (WBS30), sida 95

• Kända problem och begränsningar för Webbplatsadministrationen (WBS30), sida 96

Nyheter i webbplatsadministrationen (WBS30)
WBS30

Ny design på användargränssnittet

WebEx-webbplatsadministration har fått en ny design på användargränssnittet som är modernt och stilrent,
och överensstämmer med slutanvändarens WebEx-webbplats. Den nya designen på användargränssnittet
utförs i etapper, där den här versionen omfattar de administrationssidor som används mest. Andra sidor planeras
få ny design i framtida versioner.

Bättre organisering av menyer

WebEx webbplatsadministration har förbättrat organiseringen av menyerna och ersätter den föregående
komplexa menystrukturen med en enklare, mer konsekvent menystruktur. Menystrukturen visas i den vänstra
navigeringsraden och kan expanderas för att visa med information. Rapporter var till exempel dolda under
ett flertal webbplatsinställningar. Nu finns de tillgängliga under menyn Rapporter.

Inspelningssäkerhet

WebEx webbplatsadministratörer har nu nya möjligheter att styra åtkomsten till inspelningar. Administratörer
kan begära att användare loggar in innan de får tillgång till inspelningar. Administratörer kan även förhindra
hämtning av inspelningar. Administratörerna kan tillämpa dessa kontroller på alla inspelningar i ett center
med hjälp av WebEx webbplatsadministrationsverktyg. Värdar kan tillämpa dessa kontroller på en specifik
inspelning genom att gå till sidan med inspelningsinformation. Följande nya alternativ finns tillgängliga i
WebEx webbplatsadministrationsverktyg och på enskilda inspelningsinformationssidor:
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• nytt alternativ för krav

• nya alternativ för att hindra nedladdning.

Verifierad åtkomst till personliga mötesrum

WebEx-webbplatsadministratörer kan nu begränsa åtkomsten till möten i personliga mötesrum till enbart
inloggade användare. När detta alternativ är aktiverat måste alla deltagare som vill ansluta sig till ett möte i
ett personligt mötesrum först logga in innan de kan delta i mötet.

Automatiskt genererade lösenord till möten

När möteslösenord tillämpas på en webbplats kommer schemaläggning av möten från webben,
produktivitetsverktyg eller mobila enheter automatiskt att generera ett starkt lösenord för mötet. Detta bidrar
till en bättre upplevelse för värdar eftersom de inte längre behöver ange lösenord manuellt.

Aktivera krav om möteslösenord för telefoner och videokonferenssystem

Webbplatsadministratörer kommer nu att kunna kräva att deltagare anger ett numeriskt möteslösenord när de
ansluter från ett videokonferenssystem eller ringer från en telefon. Alla mötesinbjudningar genererar ett unikt
numeriskt möteslösenord som deltagarna är tvungna att ange på begäran.

Verifierad åtkomst från telefoner

Webbplatsadministratörer kan nu kräva att deltagare verifierar sig (eller "loggar in") när de ringer in till ett
möte med hjälp av inringningsinstruktioner. För att använda denna funktion är deltagare tvungna att ange en
ljud-PIN i sina inställningar eller i sin profil.

Förhindra att videokonferenssystem ansluter till möten som kräver verifiering

Webbplatsadministratörer nu kommer att kunna hindra deltagare från att ansluta till ett möte från ett
TelePresence-system eller något annat videokonferenssystem ommötet kräver verifiering. Eftersom användare
inte har möjlighet att tillhandahålla verifiering (eller "logga in") via ett TelePresence-system eller annat
videokonferenssystem, säkerställer detta alternativ att icke-verifierade användare inte kan delta i möten som
kräver verifiering. Detta alternativ är endast tillgängligt i Meeting Center.

Friskrivningsklausuler

I versionWBS30 har stöd för friskrivningsklausuler lagts till för värdar, deltagare och inspelningar. Om dessa
friskrivningsklausuler är aktiverade visas de för värden när denne startar ett möte, för deltagare när de deltar
i ett möte eller för alla som spelar upp en inspelning.

Varje friskrivningsklausuler kan aktiveras separat via WebEx webbplatsadministration och styras oberoende
viaMeeting Center, Training Center, Event Center eller Support Center. När friskrivningsklausuler är aktiverade
måste de aktivt godkännas innan användaren kan delta i ett möte, en session eller händelse, eller innan en
inspelning spelas upp.

Följande funktioner finns för friskrivningsklausuler:

• En friskrivningsklausul är tillgänglig för deltagare som deltar i ett möte via en webbplats, WebEx
produktivitetsverktygspanel och övriga produktivitetsverktyg, inklusiveWebEx-integreringmedMicrosoft
Outlook.

• En friskrivningsklausul finns tillgänglig för värdar när de startar ett möte.

• En friskrivningsklausul finns tillgänglig för personer som spelar upp ett inspelat WebEx-möte.

• Administratörer kan konfigurera friskrivningsklausuler för Meeting Center, Training Center, Event
Center och Support Center.
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• Friskrivningsklausuler stöds på alla språk i WebEx (engelska, spanska (Latinamerika, Spanien), tyska,
franska, italienska, kinesiska (förenklad, traditionell), svenska, portugisiska, ryska, nederländska,
koreanska, japanska).

• WebExwebbplatsadministratörer kan styra överföring, redigering och aktivering av friskrivningsklausuler.

Anpassade Snabbstartsidor

De flesta länkarna på dinWebEx-webbplats, inklusive Hjälp-länken inuti mötet, leder till sidor i Hjälpcentralen
på help.webex.com, den nya platsen där du hittar utbildningsmaterial, dokumentation och support. På
webbplatser vars språk är ett annat än engelska går nu hjälplänkarna till relevanta sidor på Cisco.com. På
anpassade Snabbstartsidor leder Läs mer-länkarna till Hjälpcentralen på alla språk.

Webbplatsadministrationsfunktioner (WBS30)
Visningsalternativ med GMT-tidsförskjutning

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

Konfigurering av tidszoner

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

Visa möten efter faktisk eller schemalagd starttid

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

Alternativ för Community-knapp

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

Importering av adressböcker till Microsoft Outlook 2010

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

Webbplatsadministrationskonton utan mötestyp

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

Bjud in och påminn via snabbmeddelande i snabbstartmenyn

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

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

Bekräftelse av kontoregistrering

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

Kända problem och begränsningar för
Webbplatsadministrationen (WBS30)

Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast påverkar webbplatsadministration.
Se WebEx-versionsinformation om WebEx systemkrav och funktionssupport (version WBS30), på sidan
37 för mer information om de webbläsare och operativsystem som stöds av WebEx samt vanliga problem
som påverkar andra WebEx-tjänster.

Märkning och anpassning

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

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

Om du vill genomföra märkningsändringar ska du kontakta kundtjänstchefen (CSM).

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds inte av webbplatsadministrationen på Mac.

CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

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

• För att minska risken för bandbreddsproblem för video bör webbplatsadministratörer säkerställa att
följande alternativ för webbplatsadministratörer är konfigurerade för CMR Hybrid-användare:

• Kontrollera att alternativet Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL alltid är markerat för
WebEx-internettelefon och videoanslutning.

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

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

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

   Versionsinformation om Cisco WebEx Meeting Center (version WBS30)
96

Versionsinformations om Administration av WebEx-webbplatsen (version WBS30)
Kända problem och begränsningar för Webbplatsadministrationen (WBS30)



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

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

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

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

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

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

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

• Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten,
men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning i CMR
Hybrid-möten stöds inte.

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

• CMRHybrid-mötesinspelningar kommer att vara i MP4-format. Videon kommer att spelas in med
360 pixlar.

• När användare spelar upp inspelningarna kan de se skärmdelning, programdelning, den aktiva
talarens videokameraflöden, deltagarlistan, chatt och omröstning. Om användare däremot hämtar
inspelningar samlas skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen i en enda MP4-fil som inte
innehåller den aktiva talarens videokameraflöden, mötesdeltagarlistan, chatt eller omröstningar.

För ytterligare information om inspelning av CMR Hybrid-möten, se Vanliga frågor om inspelning och
uppspelning i WebEx Meeting Centers vanliga frågor och svar som hittas på http://www.cisco.com/c/
en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html..

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

• Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten,
men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning stöds inte.

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

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

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

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

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