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K A P I T E L  1
WebEx Integration till Outlook för Windows

• Översikt av WebEx Integration till Outlook, sida 1

• Alternativ för Integration till Outlook, sida 2

Översikt av WebEx Integration till Outlook
WebEx Integration till Outlook tillhandahåller ett bekvämt sätt att schemalägga eller starta WebEx-möten
eller personliga WebEx-konferenser med hjälp av Microsoft Outlook. Med Integration till Outlook kan du
utföra dessa uppgifter utan att behöva använda din WebEx-webbplats, d.v.s. den webbplats som du normalt
använder för att schemalägga och delta i WebEx-möten.

WebEx Integration till Outlook ingår iWebEx produktivitetsverktyg.WebEx produktivitetsverktyg installeras
automatiskt på datorn när du loggar in på WebEx-webbplatsen, och uppdateras automatiskt när en ny version
har släppts. Du kan även installera produktivitetsverktygen manuellt. Se Installera WebEx
produktivitetsverktyg, på sidan 25 för mer information.

När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg visas WebEx-integreringsalternativ i Microsoft Outlook,
som gör att du snabbt kan schemalägga ett online-möte.

Innan du använder WebEx Integration till Outlook måste du se till att:OBS!

• Du har ett användarkonto på din WebEx-webbplats.

• Alternativet Integration till Outlook förWebEx-produktivitetsverktyg finns på dinWebEx-webbplats.

• Datorn är ansluten till Internet.

• Du vet hur man använder Microsoft Outlook.

När du schemalägger ett möte kan du bjuda in deltagare som finns i adresslistan i Outlook till mötet, inklusive
den globala adresslistan, den personliga adresslistan och mappen Kontakter. Deltagare som du bjuder in till
ett möte behöver inte använda Integration till Outlook för att delta i mötet.

Integration till Outlook skyddar dina möten genom att använda krypteringmed 128-bitars SSL (Secure Sockets
Layer) för all data som skickas och tas emot via din WebEx-webbplats.

WebEx Integration till Outlook tillhandahåller dessutom följande:
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• Snabbåtkomst till Mitt WebEx på din WebEx-webbplats, där du hittar din personliga möteslista,
användarprofil och andra kontoalternativ

• En funktion för att starta ett direktmöte med Träffas nu (gäller endast vissa WebEx-servicewebbplatser)

• Mallar för mötesinbjudan

Alternativ för Integration till Outlook
När WebEx produktivitetsverktyg är installerade visas WebEx-integreringsverktygsfält i Microsoft
Outlook-fönstret. Klicka och dra i någon av dessa linjer för att få WebEx-verktygsfältet att ”flyta” på samma
sätt som är möjligt med övriga verktygsfält i Microsoft Outlook. Du stänger det flytande verktygsfältet genom
att klicka på knappen X. Du kan visa verktygsfältet igen genom att högerklicka på ett Microsoft
Outlook-verktygsfält och välja WebEx produktivitetsverktyg.

Här följer en beskrivning av knapparna i verktygsfältet för WebEx-integrering.

• Träffas nu: Starta ett direktmöte. Det här är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva
schemalägga det i förväg. Du kan ange inställningar för direktmöten under fliken för inställningar av
Direktmöten i dialogrutan WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx
produktivitetsverktyg, på sidan 26 för mer information.

• Schemalägga möte: När du klickar på den här knappen öppnas fönstret Avtalade tider i Outlook, som
innehåller alternativ för Integration till Outlook vid schemaläggning av online-möten. Du kan ange
inställningar för schemalagda möten på fliken Schemalagda möten i dialogrutan WebEx-inställningar.
Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26 för mer information.

Mötesfönstret i Outlook innehåller också WebEx-alternativen.OBS!

•WebEx-inställningar: När du klickar på den här knappen öppnas en meny med följande alternativ:

◦Mitt WebEx: Tillåter dig att komma åt Mitt WebEx, där du kan hantera din kontoinformation och
möten som du har schemalagt, på din WebEx-webbplats. Mer information om Mitt WebEx finns
i onlinehjälpen på din webbplats.

◦ Kontoinställningar: Öppnar Kontofliken i dialogrutan WebEx-inställningar och tillåter dig
specificera din WebEx-användarkontoinformation - såsom URL till din WebEx-webbplats samt
ditt användarnamn och lösenord. Du kan också ange andra inställningar i dialogrutan
WebEx-inställningar, som till exempel inställningar för direktmöten och schemalagda möten.

◦Mötesmallar: Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör som sparat på din
WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Välj denmall som uppfyller dina behov.
Mötesmallarna finns bara om inställningarna för webbplatsadministration tillåter värdar att använda
mallar för Microsoft Outlook.

◦ Ställ in schemaläggningsbehörighet: Öppnar sidan Min WebEx-profil där du kan tilldela en
delegat att schemalägga möten åt dig. För detaljer, se Tilldela en delegat att schemalägga möten
åt dig.

◦ Hjälp: Tillåter dig att söka upp instruktioner om användning av WebEx Integration till Outlook.

◦ Om: Tillåter dig att visa versionsnumret och licens- och patentinformation omWebEx Integration
till Outlook.
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K A P I T E L  2
Schemalägga ett möte

• Översikt för schemaläggning av ett möte, sida 3

• Skapa ett möte och bjuda in deltagare, sida 3

• Utse en delegat som ska schemalägga möten för dig, sida 9

Översikt för schemaläggning av ett möte
När du schemalägger ett online-möte och skickar mötesinbjudningar med WebEx-integration till Outlook
måste du tänka på följande:

• I Integration till Outlook finns grundläggande alternativ för att schemalägga ett möte. Vissa alternativ
som visas på din WebEx-webbplats finns inte i Integration till Outlook.

• Integration till Outlook stöder inte alla alternativ för återkommandemöten som finns iMicrosoft Outlook.
Se Specificera ett återkommandemönster för ett möte, på sidan 6 för mer information.

• När du skickar mötesinbjudningar från Microsoft Outlook visas mötets starttid i den tidszon som är
inställd i din dator och inte i den tidszon som du har angett för din WebEx-servicewebbplats.

På din WebEx-webbplats visas alla mötestider i den tidszon som du har ställt in på webbplatsen, oavsett
vilken tidszon du har angett i din dator.

Skapa ett möte och bjuda in deltagare
Så här skapar du ett möte med Integration till Outlook Skapa ett möte, på sidan 4:

Om du vill skapa en personlig konferens med Integration till Outlook se Skapa en personlig konferens, på
sidan 5:

Om du vill bjuda in deltagare till ett schemalagt möte se Bjud in deltagare, på sidan 6.

Om du vill ange ett återkommande möte se Specificera ett återkommandemönster för ett möte, på sidan 6.
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Skapa ett möte
När du skapar ett online-möte med WebEx Integration till Outlook öppnar du ett nytt Mötesförfrågan- eller
Avtalad tid-fönster i Outlook och anger sedan information och inställningar för mötet.

Procedur

Steg 1 Gör något av följande i Microsoft Outlook:

• Klicka på Schemalägg möte i WebEx-verktygsfältet.

• Gå till Fil-menyn och välj Ny > Mötesförfrågan eller Ny > Avtalad tid.

Ett schemaläggningsfönster visas med knappen Lägg till ett WebEx-möte.

Steg 2 Ange allmän information om mötet på följande sätt:

• Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.

• Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.

• (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka påÅterkommande och välj sedan
återkommande-alternativ. Se Specificera ett återkommandemönster för ett möte, på sidan 6 för mer
information.

• (Valfritt) Ange andra alternativ som Microsoft Outlook tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.

Steg 3 Klicka på Lägg till WebEx-möte och ange inställningarna för mötet.
Steg 4 Om fliken Konto på dialogrutan WebEx-inställningar visas, skriver du in den begärda informationen och

klickar sedan på OK.
Dialogrutan för WebEx-inställningar öppnas. Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas meddelandet
”Du schemalägger åt [värdnamn]” i dialogrutan WebEx-inställningar.

Steg 5 Välj Servicetyp för ett WebEx-möte eller väljMeetingPlace personlig konferens för en MeetingPlace
personlig konferens.

Om du har ett Cisco Unified MeetingPlace-konto kan du också välja en WebEx tjänstetyp, och för
Typ av konferens kan du sedan välja Cisco Unified MeetingPlace ljudkonferens.

OBS!

Steg 6 (Valfritt) Utse en eller flera deltagare till alternativa värdar som kan leda mötet så länge. Välj Resurser och
skriv in deras namn i listan Alternativ värd.
OBS! • En alternativ värd kan starta, hantera och spela in mötet innan värden har börjat delta. En

alternativ värd måste ha ett användarkonto på din WebEx-webbplats. Om du utser fler än en
alternativ värd har den första alternativa värden som ansluter till mötet kontrollen över mötet.
Om en alternativ värd spelar in.

• En alternativ värd måste vara en av personerna som du har lagt till i mötet som en deltagare,
och måste och ett användarkonto på din Meeting Center-webbplats.

• Om du utser fler än en alternativ värd har den första alternativa värden som ansluter till mötet
kontrollen över mötet.

• Även om en alternativ värd kan spela in mötet är det fortfarande den ursprungliga mötesvärden
som äger inspelningen och får meddelandet när inspelningen är klar.
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Steg 7 Ange fler inställningar för mötet och klicka sedan på OK.
Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26 för mer information.

Om du schemalägger ett möte med Cisco Unified MeetingPlace ljudkonferens och du har stängt
av både Deltagarna kan ansluta till mötet X minuter före starttiden och Deltagare kan också
ansluta till telekonferensen innan den börjar, kan deltagarna inte delta i mötet från en mobil enhet
utan att någon först startar mötet från WebEx-webbplatsen.

OBS!

Steg 8 Gör något av följande, som tillämpligt:

• Skicka mötesinbjudan till deltagarna. Se Bjud in deltagare, på sidan 6 för mer information.

• Klicka på Spara och stäng och bjud in deltagarna till det schemalagda mötet senare.

Integration till Outlook kontaktar din WebEx-webbplats och lägger sedan in det schemalagda mötet i:

• Din Microsoft Outlook-kalender

• Listan med möten på sidan Mina WebEx-möten på din WebEx-webbplats

• Ditt personliga mötesrum, om ditt konto har ett sådant

Skapa en personlig konferens
Om du vill skapa en personlig konferens med hjälp av WebEx Integration till Outlook öppnar du en ny
mötesbegäran eller ett nytt fönster för Avtalad tid i Outlook och anger information och inställningar för möten.

Procedur

Steg 1 Gör något av följande i Microsoft Outlook:

• Klicka på Schemalägg möte i WebEx-verktygsfältet.

• Gå till Fil-menyn och välj Ny > Mötesförfrågan eller Ny > Avtalad tid.

På verktygsfältet i WebEx visas ett schemafönster med knappen Lägg till personlig konferens.

Steg 2 Ange allmän information om mötet på följande sätt:

• Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.

• Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.

• (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka påÅterkommande och välj sedan
återkommande-alternativ. Se Specificera ett återkommandemönster för ett möte, på sidan 6 för mer
information.

• (Valfritt) Ange andra alternativ som Microsoft Outlook tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.

Steg 3 Välj Lägg till personlig konferens för att ange inställningar för den personliga konferensen.
Steg 4 Om fliken Konto på dialogrutan WebEx-inställningar visas, skriver du in den begärda informationen och

klickar sedan på OK.
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Dialogrutan för WebEx-inställningar öppnas. Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas meddelandet
”Du schemalägger åt [värdnamn]” i dialogrutan WebEx-inställningar.

Steg 5 Ange inställningarna för WebEx-mötet och klicka sedan på OK.
Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26 för mer information.

Steg 6 Gör något av följande, som tillämpligt:

• Skicka mötesinbjudan till deltagarna. Se Bjud in deltagare, på sidan 6 för mer information.

• Klicka på Spara och stäng och bjud in deltagarna till det schemalagda mötet senare.

Integration till Outlook kontaktar din WebEx-webbplats och lägger sedan in det schemalagda mötet i:

• Din Microsoft Outlook-kalender

• Listan med möten på sidan Mina WebEx-möten på din WebEx-webbplats

• Ditt personliga mötesrum, om ditt konto har ett sådant

Bjud in deltagare
När du använderWebEx Integration till Outlook för att schemalägga ett möte kan du bjuda in deltagare genom
att markera deras namn eller e-postadresser i någon av kontaktlistorna iMicrosoft Outlook. Om din organisation
använder en global adresslista, kan du bjuda in deltagare genom att markera deras namn i listan. Du kan även
bjuda in deltagare som inte finns i en kontaktlista i Microsoft Outlook genom att ange deras e-postadresser.

När du har bjudit in en deltagare till ett schemalagt möte får denne en e-postinbjudan. E-postinbjudan innehåller
information om mötet, inklusive dess lösenord, och en länk som deltagaren kan klicka på för att delta i mötet.

Procedur

Steg 1 Om du har schemalagt ett möte med WebEx Integration till Outlook öppnar du mötesposten i din Microsoft
Outlook-kalender.

Steg 2 Om du har öppnat fönstret Avtalade tider klickar du på Bjud in deltagare för att ta fram Till-rutan. I denna
kan du ange deltagarnas namn eller e-postadresser. För att ta bort rutan Till väljer du Avbryt inbjudan.

Steg 3 Skriv in deltagarnas namn eller e-postadresser i rutan Till och klicka sedan på Skicka.

Specificera ett återkommandemönster för ett möte
Med hjälp av alternativen för återkommande möten i Outlook kan du ange ett återkommande intervall för ditt
online-möte. Du kan till exempel ange att mötet ska hållas varje onsdag kl. 14.00 till och med ett visst datum.
WebEx Integration till Outlook schemalägger mötet på varje dag som du anger i upprepningsmönstret.

Alternativen för återkommandemöten som du kan använda medWebEx Integration till Outlook är begränsade
till de alternativ som finns på din WebEx-webbplats. Återkommande möten stöds inte i alla WebEx-tjänster.
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Procedur

Steg 1 Gå till fönstret Möte eller fönstret Avtalad tid (för mötet) och klicka på Återkommande.
Steg 2 Ange alternativ i dialogrutan och klicka på OK.

Support för återkommande intervall i WebEx integrering till Outlook
Följande tabell visar hur Outlook återkommande intervall hanteras i WebEx:

WebEx-möten

Konverterad till WebEx mötesalternativOutlook-alternativTyp

Var [X] dagVar [X] dagDagligen

Alla veckodagarAlla veckodagar

För Event Center-evenemang och Training Center-utbildningssessioner:

Varje vecka på: [Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Om du använder Microsoft Outlook för att schemalägga ett möte som
upprepas var X:e vecka och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du
angett i Outlook, men det visas som ett veckomöte på dinWebEx-webbplats.

Veckostarten pekar alltid på standardvärdet söndag. Anpassning stöds inte,
så om du ändrar veckostarten till en annan dag synkroniseras inte
veckostarten med WebEx-webbplatsen.

Var [X] vecka på: [Söndag, måndag,
tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Varje
vecka

Dag [X] var [y]:e månadDag [X] var [y]:e månadVarje
månad

Stöds ejDen [första, andra, tredje, fjärde, sista]
dagen varje månad

Stöds ejDen [första, andra, tredje, fjärde, sista]
vardagen eller helgdag

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] söndag, måndag, tisdag, onsdag,
torsdag, fredag, lördag och var [x]:e månad

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista]
söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
fredag, lördag och var [x]:e månad
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Konverterad till WebEx mötesalternativOutlook-alternativTyp

[1,....31] \[januari....december], varje n (n> 1) år[1,....31] \[januari....december], varje n
(n> 1) år

Årligen

Stöds ej.[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dagen,
vardagen, helgdagen] i
[januari....december]

\[första, andra, tredje, fjärde, sista] \[söndagen, måndagen, tisdagen,
onsdagen, torsdagen, fredagen, lördagen] i \[januari....december] varje n(n>1)
år

\[första, andra, tredje, fjärde, sista]
\[söndagen, måndagen, tisdagen,
onsdagen, torsdagen, fredagen, lördagen]
i \[januari....december] varje n(n>1) år

Inget slutdatum.Inget slutdatum.Slutdatum

Upphör efter [X] händelser.Upphör efter [X] händelser.

Upphör vid [datum inmatning]Upphör vid [datum inmatning]

Personliga konferenser i WebEx

Konverterad till WebEx-mötesalternativ för personlig konferensOutlook-alternativTyp

Varje dagVar [X] dagDagligen

Alla veckodagarAlla veckodagar

Var [X] vecka på: [Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]Var [X] vecka på: [Söndag, måndag,
tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Varje
vecka

Dag [X] i varje månad.Dag [X] var [y]:e månadVarje
månad

Dag [1,2,3,4,31] i varje månad.Den [första, andra, tredje, fjärde, sista]
dagen varje månad

Stöds ej.Den [första, andra, tredje, fjärde, sista]
vardagen eller helgdag

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] söndag, måndag, tisdag, onsdag,
torsdag, fredag, lördag och var [x]:e månad

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista]
söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
fredag, lördag och var [x]:e månad
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Konverterad till WebEx-mötesalternativ för personlig konferensOutlook-alternativTyp

Stöds ej.Varje [januari....december] [1,....31]Årligen

Stöds ej.[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dagen,
vardagen, helgdagen] i
[januari....december]

Stöds ej.[första, andra, tredje, fjärde, sista] [söndag,
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
lördag] i [januari....december]

Om tidsperioden är längre än ett år, konverteras den till ett år.Inget slutdatum.Slutdatum

Om tidsperioden är längre än ett år, konverteras den till ett år.Upphör efter [x] händelser.

Om tidsperioden är längre än ett år, konverteras den till ett år.Upphör vid [datum inmatning]

Utse en delegat som ska schemalägga möten för dig
I Integration till Outlook kan du utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten för dig.

Om du t.ex. regelbundet måste vara värd för WebEx-möten, kan du ge din assistent tillåtelse att schemalägga
möten åt dig.

När behörigheten har tilldelats kan din delegat schemalägga, redigera, annullera och starta möten åt dig.

• Ge ombudet schemaläggningsbehörighet på din WebEx-webbplats. Se Utse en delegat på din
WebEx-webbplats, på sidan 9 för mer information.

• Dela din kalender med ombudet i Microsoft Outlook. Se Utse en delegat i Microsoft Outlook, på sidan
10 för mer information.

Viktigt • Ett möte som din delegat schemalagt visas i din kalender. Om du vill redigera det måste du haWebEx
Integration till Outlook 3.1 eller en senare version installerad på din dator.

• Du kan när som helst ta bort schemaläggningsbehörigheten från delegaten.

Utse en delegat på din WebEx-webbplats
Utse en delegat genom att ge denne behörighet att schemalägga möten på sidan Min WebEx-profil på din
WebEx-webbplats. Du kan gå till sidan direkt från Microsoft Outlook.

Om du vill gå till sidan Min profil utan att använda Microsoft Outlook kan du logga in på din
WebEx-servicewebbplats och sedan klicka påMitt WebEx > Min profil.
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Förutom att ge schemaläggningsbehörighet på din WebEx-webbplats, delar du din kalender med delegaten i
Microsoft Outlook. Se Utse en delegat i Microsoft Outlook, på sidan 10 för mer information.

Viktigt • Om inte alternativet för att utse ett ombud visas på din WebEx-webbplats ska du be
webbplatsadministratören att aktivera funktionen.

• Ditt ombud måste även ha ett WebEx-värdkonto på din WebEx-webbplats.

• E-postadresserna för dig och för delegaternas konton på dinWebEx-webbplats måste stämma överens
med adresserna i Microsoft Outlook.

Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 Välj Ställ in schemaläggningsbehörighet på menyn som visas.

Sidan Mitt WebEx > Inställningar visas.
Steg 3 Utvidga kategorin Schemaläggningsalternativ.
Steg 4 Under Schemaläggningsbehörighet klickar du på Välj värd.
Steg 5 I fönstret Välj värdar markerar du delegatens e-postadress och klickar sedan på Lägg till > OK.
Steg 6 Välj Spara.

Utse en delegat i Microsoft Outlook
Utse en delegat genom att dela din kalender med denne i Microsoft Outlook.

Förutom att dela din kalender i Microsoft Outlook skall du även ge schemaläggningsbehörighet för din
WebEx-webbplats. Se Utse en delegat på din WebEx-webbplats, på sidan 9 för mer information.

Viktigt • Kontrollera att kalendern du delar inte ligger i din personliga mapp i Microsoft Outlook. Din delegat
kan bara få tillgång till din kalender om den ligger i en allmän mapp.

• Namnet på delegaten som du vill utse måste finnas i den globala adresslistan i Microsoft Outlook.
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Procedur

Steg 1 I Arkiv-menyn väljer du Kontoinställningar.
Steg 2 Välj Delegatåtkomst i menyn Kontoinställningar.
Steg 3 I dialogrutan Delegater klickar du på Lägg till.
Steg 4 Välj namnet på delegaten och klicka sedan på OK.
Steg 5 I dialogrutan Delegatbehörighet väljer du Redigerare i Kalendern och klickar sedan på OK.
Steg 6 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Delegater.
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K A P I T E L  3
Schemaläggning för en annan värd

• Översikt för schemaläggning åt en annan värd, sida 13

• Schemalägga ett möte eller en avtalad tid åt en annan värd, sida 14

• Starta ett möte åt en annan värd, sida 14

Översikt för schemaläggning åt en annan värd
Du kan schemalägga ett möte för en annan värd om värden gett dig behörighet att göra det.

Om du t.ex. är assistent till en värd som regelbundet måste hålla WebEx-möten, kan värden ge dig behörighet
att schemalägga möten.

När du har fått behörighet att schemaläggamöten av en annan värd kan du schemalägga, redigera och annullera
möten för värden.

Innan du schemalägger ett möte för en annan värd måste du:

• Ha ett WebEx-värdkonto. Kontakta administratören om du vill ha ett WebEx-värdkonto.

• Se till att Integration till Outlook är installerat i ditt Outlook.

• Värden gör följande:

◦ Ger dig schemaläggningsbehörighet på WebEx-webbplatsen.

◦ Väljer dig som delegat i Microsoft Outlook och delar sin kalender med dig.

OBS! • När du har schemalagt ett möte för en annan värd kan du vid behov även starta mötet för värden. Se
Starta ett möte åt en annan värd, på sidan 14 för mer information.

• Värden kan när som helst ta bort schemaläggningsbehörigheten från dig.
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Schemalägga ett möte eller en avtalad tid åt en annan värd
För att schemalägga ett möte eller en avtalad tid åt en annan värd öppnar du först värdens Outlook-kalender,
som värden redan har delat med dig.

Procedur

Steg 1 Öppna den andra värdens kalender i Outlook genom att göra följande:
a) Klicka på Arkiv-menyn och välj Öppna > Annan användares mapp i Microsoft Outlook.

Dialogrutan Öppna annan användares mapp visas.
b) Skriv in namnet på den egentliga värden eller klicka på Namn för att välja den egentliga värdens namn.
c) Välj Kalender i listan överMapptyp och klicka sedan på OK.

Du kan öppna en annan persons kalender på flera sätt, beroende på hur du anpassar dina vyer i
Outlook. Detaljerad information finns i Microsoft Outlook-hjälpen.

OBS!

Den delade kalendern visas.

Steg 2 Om du visar flera kalendrar intill varandra, se till att du väljer den egentliga värdens kalender genom att klicka
på den en gång.

Steg 3 Öppna ett nytt Mötesförfrågan- eller Avtalad tid-fönster i Outlook och ange information och inställningar för
mötet.

Starta ett möte åt en annan värd
När du schemalägger ett möte för en annan värd får den faktiska värden ett bekräftelsemeddelande via e-post
till sin Outlook.

Innan du börjar

Se till att den faktiska värden fortfarande delar sin eller sin värds kalender.

Procedur

Steg 1 Öppna den andra värdens kalender i Outlook genom att göra följande:
a) Klicka på Arkiv-menyn och välj Öppna > Annan användares mapp i Microsoft Outlook.

Dialogrutan Öppna annan användares mapp visas.
b) Skriv in namnet på den egentliga värden eller klicka på Namn för att välja den egentliga värdens namn.
c) Välj Kalender i listan överMapptyp och klicka sedan på OK.

Du kan öppna en annan persons kalender på flera sätt, beroende på hur du anpassar dina vyer i
Outlook. Detaljerad information finns i Microsoft Outlook-hjälpen.

OBS!

Den delade kalendern visas.

Steg 2 Dubbelklicka på mötesposten i den andra värdens kalender.
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Bekräftelsemeddelandet visas.

Steg 3 Starta mötet genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet och se till att du loggar in på ditt eget
WebEx-värdkonto på WebEx-webbplatsen.
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K A P I T E L  4
Redigera och annullera schemalagda möten

• Redigera ett schemalagt möte, sida 17

• Annullera ett schemalagt möte, sida 18

Redigera ett schemalagt möte
När du har schemalagt ett möte med WebEx Integration till Outlook kan du när som helst göra ändringar i
mötet i Microsoft Outlook. Du kan till exempel ändra starttiden, ange ett nytt lösenord, välja ett
telekonferensalternativ o.s.v.

När du har gjort ändringar i ett schemalagt möte skickar Integration till Outlook en uppdaterad inbjudan till
de deltagare som du har bjudit in till mötet samt uppdaterar mötesinformationen på din WebEx-webbplats.

OBS! • Om du redigerar ett WebEx-möte på din WebEx-webbplats visas ändringarna inte i Microsoft
Outlook. Om du till exempel ändrar mötets starttid från din webbplats ändras inte starttiden i
Outlook-kalendern. Därför rekommenderar vi att du använder Outlook för att redigera ett möte.

• Om du flyttar eller avbokar en enda förekomst av ett återkommande WebEx-möte med Microsoft
Outlook visas ändringarna bara i Outlook och inte på din WebEx-webbplats. Om du t.ex. ändrar
starttiden för en förekomst av ett återkommande WebEx-möte i Microsoft Outlook kan deltagarna
fortfarande ansluta till mötet på den gamla starttiden. Därför rekommenderar vi att du tillämpar
ändringarna på hela mötesserien om du vill modifiera ett återkommande möte i Outlook.

Procedur

Steg 1 Öppna det schemalagda mötet i Microsoft Outlook-kalendern.
Steg 2 Redigera mötesinformationen eller ändra alternativen i verktygsfältet eller på fliken Avtalade tider.

Exempel:

• Du kan ändra mötesinställningar i WebEx genom att klicka på Ändra inställningar.

• För att ta bort tidigare WebEx-mötesinställningar klickar du på Avbryt WebEx-möte.
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• Du kan lägga till eller ändra ett återkommandemönster genom att klicka på Återkommande.

• Du kan redigera texten i e-postinbjudan på fliken Avtalade tider.

Steg 3 Gör något av följande, som tillämpligt:

• Skicka en uppdaterad inbjudan till inbjudna deltagare och spara det uppdaterade mötet i Microsoft
Outlook-kalendern genom att klicka på Skicka uppdatering.

• Spara det uppdaterade mötet i Microsoft Outlook-kalendern genom att klicka på Spara och stäng.

Integration till Outlook kontaktar din WebEx-servicewebbplats och uppdaterar mötet på webbplatsen.

Annullera ett schemalagt möte
Om du schemalägger ett möte med hjälp av Integration till Outlook kan du annullera mötet i Outlook.

Efter att du har annullerat ett möte i Outlook, kontaktar Integration till Outlook din WebEx-plats och tar bort
mötet därifrån.

Om du ändrar eller avbryter ett möte enbart för WebEx med hjälp av din WebEx-webbplats påverkas inte
ändringarna i Outlook. Om du till exempel ändrar mötets starttid från din webbplats visar Outlook-kalendern
fortfarande den gamla starttiden. Därför ska du endast använda Outlook för att redigera ett
enbart-WebEx-möte om du redan från början har schemalagt det med Outlook.

OBS!

Procedur

Steg 1 Öppna mötesobjektet från Outlook-kalendern.
Steg 2 Välj Annullera möte.
Steg 3 Välj Ja i bekräftelserutan.
Steg 4 Välj Skicka avbokning.
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K A P I T E L  5
Starta ett möte

• Starta ett schemalagt möte från Microsoft Outlook, sida 19

• Starta ett schemalagt möte från WebEx-menyn i Outlook, sida 19

• Starta ett möte från din WebEx-webbplats, sida 20

• Starta en personlig konferens från Outlook, sida 20

Starta ett schemalagt möte från Microsoft Outlook
Procedur

Steg 1 Öppna mötesposten i din Microsoft Outlook-kalender.
Steg 2 Starta mötet genom att klicka på länken.

Länken som visas i mötesfönstret är endast till för mötesvärdar. Länken som visas i deltagarnas inbjudningar
är en annan länk som deltagarna kan klickar på för att delta i mötet. Se Ansluta till ett möte från e-postinbjudan
till möte, på sidan 21 för mer information.

Starta ett schemalagt möte från WebEx-menyn i Outlook
Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 Välj Starta ett schemalagt möte i menyn Schemalagda möten.

Dialogrutan Starta schemalagt möte visas och en lista med möten som du tidigare har schemalagt visas.

Steg 3 Välja det möte som du vill starta.
Steg 4 Välj Starta.
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Ditt möte börjar och Meeting Manager-fönstret öppnas.

Starta ett möte från din WebEx-webbplats
Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 VäljMitt WebEx i menyn Schemalagda möten.

Du kanske ombeds att logga in på din WebEx-servicewebbplats om du inte redan gjort detta.

Sidan Mina WebEx-möten visas.

Steg 3 Se till attMötena du är värd för är markerade i listan överst på sidan.
Steg 4 Klicka på Starta bredvid mötet när du vill starta.

Starta en personlig konferens från Outlook
Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 Välj Starta en personlig konferens i menyn Schemalagda möten.
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K A P I T E L  6
Delta i ett möte

• Ansluta till ett möte från e-postinbjudan till möte, sida 21

• Anslut till ett möte från WebEx-menyn i Outlook, sida 21

• Anslut till ett möte från WebEx-webbplatsen, sida 22

Ansluta till ett möte från e-postinbjudan till möte
Deltagarna öppnar e-postinbjudan till möte som de har mottagit i e-postprogrammet och deltar i mötet genom
att klicka på länken under avsnittet Delta i det här mötet.

Den e-postinbjudan eller registreringsbekräftelse som deltagarna får, innehåller all information de behöver
för att ansluta till mötet inklusive mötesnummer, möteslösenord eller registrerings-ID.

Anslut till ett möte från WebEx-menyn i Outlook
Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 Välj Anslut till ett möte i menyn Schemalagda möten.

Dialogrutan Anslut till möte öppnas och visar en lista med möten som du är inbjuden till för den aktuella
dagen.

Steg 3 (Valfritt) Välja ett annat datum att visa möten för det datumet, eller Välja Veckovis ellerMånatligen för att
visa möten för den veckan eller månaden.

Steg 4 (Valfritt) Om du vill visa alla möten som du är bjuden till, välj Alla möten för att se en lista över möten på
din WebEx-servicewebbplats.

Steg 5 I rutan under listan med möten ska du skriva in din e-postadress, mobiltelefonnummer, eller mötesnummer.
Steg 6 Välj Delta.
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Anslut till ett möte från WebEx-webbplatsen
Innan du börjar

Du kan behöva följande information för att ansluta till ett möte:

• Möteslösenord

• Registrerings ID: Endast för tjänsten Event Center. Om värden för mötet kräver att deltagarna anger ett
registrerings-ID innan de ansluter till evenemanget får de ett unikt registrerings-ID i e-postbekräftelsen.

• Mötesnummer: Deltagare måste ange detta för att kunna ansluta till ett oregistrerat möte – det vill säga
ett möte som inte visas i kalendern på din WebEx-webbplats.

Procedur

Steg 1 Klicka påWebEx i Microsoft Outlook.
Steg 2 VäljMitt WebEx i menyn Schemalagda möten.

Du kanske bli ombedd att logga in på din WebEx-servicewebbplats om du inte redan gjort detta.

Sidan Mina WebEx-möten visas.

Steg 3 Se till att De möten som du bjudits in till är valda i listan överst på sidan.
Steg 4 Klicka på Anslut bredvid mötet när du vill ansluta.
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K A P I T E L  7
Installera och konfigurera WebEx
produktivitetsverktyg

• Översikt om installation och konfigurering av WebEx produktivitetsverktyg, sida 23

• Installera WebEx-produktivitetsverktyg, sida 24

• Installera WebEx produktivitetsverktyg, sida 25

• Öppna dialogrutan WebEx-inställningar, sida 25

• Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, sida 26

• Om kontofliken, sida 26

• Om inställningar för fliken Träffas nu, sida 27

• Om fliken Schemalagda möten, sida 28

• Om fliken Inställningar, sida 30

• Om fliken Verktyg, sida 30

• Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg, sida 31

Översikt om installation och konfigurering av WebEx
produktivitetsverktyg

Du kan installera WebEx produktivitetsverktyg antingen för att starta eller delta i möten direkt via WebEx
produktivitetsverktygspanel, Microsoft Office, webbläsare, Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes och
snabbmeddelandeprogram, eller för att schemalägga möten med Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes
utan att behöva gå till WebEx-servicewebbplatsen.

När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg kan du logga in och konfigurera ditt WebEx-konto, ange
inställningar för direktmöten och schemalagda möten, konfigurera WebEx produktivitetsverktygspanel samt
välja vilka produktivitetsverktyg du kommer att använda med WebEx.

I dialogrutan finns följande flikar:

• Konto
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• Inställningar för Träffas nu

• Schemalagda möten

• Inställningar

• Verktyg

Installera WebEx-produktivitetsverktyg
Omwebbplatsadministratören har valt att aktivera alternativen förWebEx produktivitetsverktyg på dinWebEx
servicewebbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats.
Dessutom kommerWebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när det har kommit en ny version.

Under installationen kommer allaWebEx produktivitetsverktyg att installeras, men du kan när som helst ändra
inställningarna och ange vilka program du vill använda med WebEx produktivitetsverktyg. Du kan också
ändra andra WebEx konto- och mötesinställningar genom att ändra alternativen i dialogrutan
WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26 för mer
information.

Vid behov kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt. Innan du installerar
WebEx produktivitetsverktyg bör du se till att datorn uppfyller systemkraven:

• Se anteckningar omWebEx-plattformsoberoende för operativsystem som stöds, webbläsaren, och andra
minimisystemkrav.

• Intel x86 (Pentium 400-MHZ +) eller motsvarande processor

• JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren

Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen måste du avinstallera den versionen innan du
installerar den nya versionen.

Det kan hända att du måste stänga program som Microsoft Outlook och eventuella webbläsare innan du
installerar den nya versionen av produktivitetsverktygen. Programmen måste därefter startas igen, och du
kanske måste logga in innan du kan se det nya gränssnittet.

WebEx-integreringen med IBM Lotus Notes inkluderas i installationen eller hämtningen av WebEx
produktivitetsverktyg enbart om din webbplatsadministratör har aktiverat alternativet Lotus Notes för
webbplatsen.

OBS!

Systemadministratörer kan även utföra en massinstallation för datorer på deras kontor. För mer information,
se IT-administratörsguiden för massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg på
http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf.
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Installera WebEx produktivitetsverktyg
Procedur

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Välj flikenMeeting Center.
Steg 3 Under Support i vänster navigationsfält väljer du Hämtningsbara filer.
Steg 4 På sidan Hämtningsbara filer under rubriken WebEx produktivitetsverktyg väljer du Hämta.

Dialogrutan Filhämtning visas.

Steg 5 Spara installationsprogrammet på din dator.
Installationsfilen har ändelsen .msi.

Steg 6 Kör installationsfilen och följ anvisningarna.

Vad du gör sedan

När installationen är klar kan du logga in med din WebEx-kontoinformation och verifiera inställningarna i
dialogrutan WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26
för mer information.

Öppna dialogrutan WebEx-inställningar
Välj ett av följande alternativ för att öppna dialogrutan WebEx-inställningar:

• Från dialogrutan WebEx-inställningar i Startmenyn väljer du Start > Program > WebEx >
Produktivitetsverktyg > WebEx-inställnigar.

• Från dialogrutan WebEx-inställningar i WebEx produktivitetsverktygspanel:

◦ Om WebEx produktivitetsverktygspanel inte redan är öppen gör du något av följande:

◦ Dubbelklicka på ikonen till WebEx produktivitetsverktyg på skrivbordet.

◦ Gå till Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > WebEx
produktivitetsverktyg.

◦ I WebEx produktivitetsverktygspanel klickar du på Redigera WebEx-inställningar

• Från dialogrutanWebEx-inställningar i Microsoft Outlook eller IBM lotus Notes, i WebEx-menyn väljer
du Kontoinställningar.

• Från dialogrutan WebEx-inställningar i Microsoft Office, i Microsoft Word, Microsoft Excel eller
Microsoft PowerPoint väljer duWebEx-inställningar.

• Från dialogrutan WebEx-inställningar från snabbmeddelandeprogram väljWebEx >
WebEx-inställningar.
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Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg
Procedur

Steg 1 Öppna dialogrutan WebEx-inställningar Mer information finns i Öppna dialogrutan WebEx-inställningar.
Steg 2 På fliken Konto loggar du in på ditt konto genom att ange URL-adressen till din WebEx servicewebbplats

och ange ditt användarnamn och lösenord. Mer information finns i Om kontofliken, på sidan 26.
Steg 3 Klicka på Uppdatera.
Steg 4 Välj fliken ”Träffas nu”-inställningar.
Steg 5 Ange inställningar för möten som startas direkt från WebEx produktivitetsverktygspanel, Microsoft Office,

webbläsare, snabbmeddelandeprogram, högerklicksmenyer och frånMicrosoft Outlook eller IBMLotus Notes.
Mer information finns i Om inställningar för fliken Träffas nu, på sidan 27.

Steg 6 Välj fliken Schemalagda möten.
Steg 7 Ange inställningar för möten som schemaläggs i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes. Mer information

finns i Om fliken Schemalagda möten, på sidan 28.
Steg 8 Välj fliken Inställningar.
Steg 9 Ange inställningar för WebEx produktivitetsverktygspanel. Mer information finns i Om fliken Inställningar,

på sidan 30.
Steg 10 Välj fliken Verktyg.
Steg 11 Välj de program som du vill integrera WebEx med. Mer information finns i Om fliken Verktyg, på sidan 30.

Om kontofliken
Via kontoalternativen kan du logga in på din WebEx-webbplats.

•Webbplats-URL: Ange URL-adressen för den WebEx Meeting Center-webbplats som du vill logga in
på. Exempel på URL-format: company.webex.com

Om du anger en URL-adress för en webbplats som saknar stöd för
TelePresence-integrering går det endast att schemalägga möten via WebEx på en sådan
webbplats, och den ger även tillgång till lämplig dokumentation.

OBS!

• Användarnamn: Ange användarnamnet för ett värdkonto på din WebEx-webbplats.

• Lösenord: Ange lösenordet för värdkontot på din WebEx-webbplats.

• Kom ihågmitt lösenord: Lagra användarnamnet och lösenordet så att du inte behöver ange användarnamn
och URL nästa gång du loggar in.

• Glömt ditt lösenord?: Gå till sidan Glömt lösenordet? på din WebEx-webbplats. Där kan du skicka en
begäran om att skapa ett nytt lösenord.

• Ändra lösenord: Öppna en dialogruta så att du kan ange ett nytt lösenord.
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• Språk: Bekräfta det aktuella språkvalet för din WebEx-webbplats.

• Plats: Bekräfta det aktuella valet av land eller språkvariant för din WebEx-webbplats.

• Tidszon: Bekräfta den aktuella tidszonen för din WebEx-webbplats.

• Ändra inställningar för din WebEx-servicewebbplats: Öppna sidanMitt WebEx > Min Profil på
WebEx-webbplatsen och ändra din profil.

• Uppdatera: Uppdatera dialogrutan WebEx-inställningar med de senaste inställningarna från din
WebEx-webbplats.

Om inställningar för fliken Träffas nu
Inställningar för direktmöten gäller möten som startas direkt frånWebEx produktivitetsverktygspanel,Microsoft
Office, webbläsare, snabbmeddelandeprogram, högerklicksmenyer och från Microsoft Outlook eller IBM
Lotus Notes.

•Mötesmall: Välj vilken mall som ska användas för mötet.

•Möte: Välj den typ av WebEx-session som du vill starta ett möte för. Detta alternativ visar endast de
mötestyper som är tillgängliga för din webbplats och ditt användarkonto.

• Använd mitt personliga rum för direktmöten: Välj att använda ditt personliga rum för direktmöten
som standard.

•Mötesämne: Ange mötets ämne eller namn.

•Möteslösenord: Kräv att deltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få ansluta till mötet.
Din webbplatsadministratör kan ha bestämt att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier, t.ex.
innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.

• Listas i offentlig kalender: Ta med det här mötet i möteskalendrarna på WebEx-servicewebbplatsen.
Tillgänglig endast för möten, säljmöten och utbildningsmöten.

• Fråga efter mitt godkännande när någon ansluter sig: Ange att dialogrutan Begär att deltaga visas
på din skärm när någon försöker ansluta till mötet. Endast tillgänglig för supportmöten.

• Ljudanslutning: Välj vilken typ av ljudanslutning du vill använda:

◦ Ingen: Anger att mötet inte innehåller någon ljudanslutning, eller så innehåller mötet en
ljudanslutning som kräver att du måste instruera mötesdeltagarna om hur de ansluter ljudet till
mötet med en annan metod än den som din mötestjänst använder.

◦WebEx-ljud: Anger att mötet innehållerWebEx-ljud som ljudanslutning, vilket innebär att du kan
använda antingen din telefon eller dator som ljudenhet för att delta i ett möte. Om du markerar
detta alternativ, välja ett av följande alternativ för WebEx-ljud:

• Visa globala inringningsnummer för deltagare: Välj om du vill tillhandahålla en lista med
nummer – med exempelvis avgiftsfria eller lokala nummer – som deltagare i andra länder
kan ringa till för att ansluta till ljudet.

• Visa avgiftsfritt nummer: Välj om din webbplats har ett avgiftsfritt nummer som du vill
visa så att deltagarna kan ringa dit för att ansluta till ljudet.
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När du har startat mötet kan mötesdeltagarna välja att använda antingen sin dator eller
telefon som ljudenhet.

OBS!

◦ Annan telekonferens: Mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan
tjänsteleverantör. Instruktionerna du anger i textrutan visas automatiskt påmötesdeltagarnas skärmar
när de deltar i mötet.

Deltagarenmåste ha en direktlinje för att kunna ta emot samtal från telekonferenstjänsten.
Däremot kan en deltagare som saknar direktlinje ansluta till en telekonferens genom att
slå inringningsnumret som alltid visas i mötesfönstret.

Tips

• Ingångs- och utgångston: Välj vilken ton som spelas upp när en deltagare ansluter till eller lämnar en
ljudanslutning.

Om fliken Schemalagda möten
Alternativen för Schemalagda möten gäller möten som schemaläggs med Microsoft Office eller IBM Lotus
Notes.

•Mötesmall: Välj vilken mall som ska användas för mötet.

•Möte: Välj den typ av WebEx-session som du vill starta ett möte för. Detta alternativ visar endast de
mötestyper som är tillgängliga för din webbplats och ditt användarkonto.

•Mötesämne: Ange mötets ämne eller namn.

•Möteslösenord: Kräv att deltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få ansluta till mötet.
Din webbplatsadministratör kan ha bestämt att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier, t.ex.
innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.

• Exkludera lösenord från mötesinbjudan: Inkludera inte mötets lösenord i det e-postmeddelande som
skickas till alla som bjuds in till mötet.

• Listas i offentlig kalender: Ta med det här mötet i möteskalendrarna på WebEx-servicewebbplatsen.
Tillgänglig endast för möten, säljmöten och utbildningsmöten.

• Deltagarna kan ansluta till mötet X minuter före starttiden: Ange att dialogrutan Begär att deltaga
visas på din skärm när någon försöker ansluta till mötet. Endast tillgänglig för supportmöten.

• Fliken Ljud och spårning

◦ Ljudanslutning: Välj vilken typ av ljudanslutning du vill använda:

• Ingen: Anger att mötet inte innehåller någon ljudanslutning, eller så innehåller mötet en
ljudanslutning som kräver att du måste instruera mötesdeltagarna om hur de ansluter ljudet
till mötet med en annan metod än den som din mötestjänst använder.

•WebEx-ljud: Anger att mötet innehåller WebEx-ljud som ljudanslutning, vilket innebär att
du kan använda antingen din telefon eller dator som ljudenhet för att delta i ett möte. Välja
ett av följande alternativ för WebEx-ljud om du väljer detta alternativ:
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• Visa globala inringningsnummer för deltagare: Välj om du vill tillhandahålla en
lista med nummer – med exempelvis avgiftsfria eller lokala nummer – som deltagare
i andra länder kan ringa till för att ansluta till ljudet.

• Deltagare kan också ansluta till telekonferensen innan den börjar: Gör det möjligt
för deltagare att delta i mötet ett visst antal minuter före mötets starttid. Om du
avmarkerar denna kryssruta måste du starta mötet innan deltagarna kan delta.

• Visa avgiftsfritt nummer: Välj om din webbplats har ett avgiftsfritt nummer som du
vill visa så att deltagarna kan ringa dit för att ansluta till ljudet.

När du har startat mötet kan mötesdeltagarna välja att använda antingen sin dator eller
telefon som ljudenhet.

OBS!

• Annan telekonferens: Mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör.
Instruktionerna du anger i textrutan visas automatiskt på mötesdeltagarnas skärmar när de deltar i mötet.

Deltagarenmåste ha en direktlinje för att kunna ta emot samtal från telekonferenstjänsten.
Däremot kan en deltagare som saknar direktlinje ansluta till en telekonferens genom att
slå inringningsnumret som alltid visas i mötesfönstret.

Tips

• Ingångs- och utgångston: Välj vilken ton som spelas upp när en deltagare ansluter till eller lämnar en
ljudanslutning.

• Fliken Registrering

◦ Begär deltagarregistrering: Ange att alla deltagare måste registrera sig för att delta i mötet så att
du kan godkänna eller neka deltagande i mötet. En deltagare kan inte delta i mötet förrän du har
godkänt dennes registreringsförfrågan. Detta alternativ är endast tillgängligt om alternativet
Deltagarna kan ansluta till mötet [X] minuter innan starttid är avmarkerat.

◦ Acceptera automatiskt alla registreringar: Acceptera alla registreringsförfrågningar automatiskt.
Om du inte väljer det här alternativet skall registreringsförfrågningar accepteras manuellt med
alternativen på sidan Registrerade deltagare på WebEx-servicewebbplatsen. Detta alternativ är
bara tillgängligt om alternativet Deltagarna kan ansluta till mötet [x] minuter innan starttid är
avmarkerat samt att alternativet Begär deltagarregistrering är markerat.

• Fliken Resurser

◦Mallar till fliken Info: Välj en mall för fliken Info för visning i innehållsvisaren under mötet.
Fliken Info innehåller information om mötet, inklusive vem som är värd, telefonnummer för
telekonferensen och värdnyckeln (om det är du som är värd). Du kan endast välja en annan mall
om det har lagts till en eller flera mallar för fliken Info för din mötestjänst. Det är
webbplatsadministratören som lägger till mallar för din tjänst.

◦ Spela upp presentationen automatiskt innan värden ansluter till mötet: Spela automatiskt upp
en presentation som deltagarna kan titta på innan värden ansluter till mötet.
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Om fliken Inställningar
Inställningarna anger vissa av funktionerna i WebEx produktivitetsverktygspanel.

• Alltid på skrivbordet: Välj attWebEx produktivitetsverktygspanel ska visas ovanpå alla öppna program
på datorn.

• Visa WebEx-produktivitetsverktygspanel när Windows startar

• Visa produktivitetsverktyg-ikonen i aktivitetsfältet.

• Visa schemaläggningsfunktion i produktivitetsverktygspanelen: Visa länkarna Starta ett schemalagt
möte och Schemalägg möten på panelen. Genom att klicka på någon av dessa länkar kommer du till
tillämplig sida på din WebEx-servicewebbplats.

• Standardadressbok: Välj ett program för e-post och schemaläggning för en standardadressbok.WebEx
produktivitetsverktyg integreras med e-postprogrammet du väljer så att du enkelt kan komma åt dina
kontakters e-postadresser. När du klickar på WebEx produktivitetsverktygspanel öppnas en adressbok
från e-postprogrammet du väljer här.

• Starta mötesalternativ:

◦ Tillåt ändring av mötesämne när mötet börjar

◦ Tillåt ändring av lösenord för mötet när mötet börjar

Om fliken Verktyg
Verktygsinställningarna bestämmer vilka program som har WebEx-integrering och WebEx-genvägar.

• E-post och schemaläggning: Visa WebEx produktivitetsverktygspanel och kommandon för att
schemalägga möten eller starta direktmöten via WebEx produktivitetsverktyg med antingen Microsoft
Outlook eller IBM Lotus med hjälp av kontakterna och kalendern i Microsoft Outlook eller IBM Lotus.

•Microsoft

◦ Använd WebEx med Microsoft Office: Visa WebEx-knappar för att starta ett direktmöte via
WebEx produktivitetsverktyg och automatiskt dela en vald fil eller ett dokument från följande
Microsoft Office-program:

• Microsoft Excel

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Word

◦ Visa verktygsfält i Internet Explorer: Visa en WebEx produktivitetsverktygspanel som kan
användas för att starta direktmöten från verktygsfältet i Microsoft Internet Explorer.

◦ Visa i högerklickmeny i Windows (kräver omstart): Visa ett WebEx-kommando som kan
användas för att starta ett direktmöte och automatiskt dela en vald fil eller ett valt dokument från
snabbmenyn (högerklicka) i Windows Explorer.

• Program för snabbmeddelanden
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◦ Använd WebEx med instant messenger: Visar WebEx-knappar och kommandon som kan
användas för att starta ett direktmöte från ett snabbmeddelandeprogram. Du kan välja en eller flera
av följande snabbmeddelandeprogram:

• AOL

• Google Talk

• Lotus Sametime

• Skype

• Windows Messenger

• Yahoo Messenger

•Mozilla Firefox

◦ Visa verktygsfält i Firefox: Visar en WebEx produktivitetsverktygspanel som kan användas för
att starta snabbmöten från verktygsfältet i Firefox.

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg
Du kan avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av kommandon i startmenyn eller via
kontrollpanelen.

Om du avinstallerar produktivitetsverktygen tas alla produktivitetsverktyg och genvägarna till dem bort från
datorn. Om du vill behålla vissa av produktivitetsverktygen men ta bort de andra kan du ändra inställningarna
i dialogrutan WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 26
för mer information.

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av kommandona i
startmenyn:

Procedur

Steg 1 Välj Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > Avinstallera.
Steg 2 Välj Ja för att bekräfta att du vill avinstallera WebEx produktivitetsverktyg.
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Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av Kontrollpanelen:

Procedur

Steg 1 Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen.
Steg 2 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
Steg 3 VäljWebEx produktivitetsverktyg.
Steg 4 Välj Ta bort.
Steg 5 Välj Ja för att bekräfta att du vill avinstallera WebEx produktivitetsverktyg.
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