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H O O F D S T U K  1
WebEx-vergaderingen beheren

Meer informatie over hoe u WebEx-vergaderingen kunt hosten en beheren en deelnemers kunt toestaan
inhoud te delen, te chatten, video's te verzenden en met elkaar te communiceren.

WebEx-vergaderingen beheren    
1



   WebEx-vergaderingen beheren
2

WebEx-vergaderingen beheren



H O O F D S T U K  2
Een vergadering hosten

Als host van een WebEx-vergadering omvatten uw verantwoordelijkheden het algehele beheer van de
vergadering. Het vergaderingsvenster biedt een forumwaarop u alle aspecten van de vergadering kunt beheren
en waarmee u deelnemers de mogelijkheid kunt bieden om te chatten, video's te verzenden, informatie te
delen en om onderling onder andere documenten, presentaties, witborden en toepassingen uit te wisselen.

Als u een vergadering host waarbij gebruik wordt gemaakt van TelePresence-systemen, zijn de volgende
WebEx-functies niet beschikbaar:

Opmerking

• opname

• enquêteren

• bestandsoverdracht

• chatten (met deelnemers in een TelePresence-ruimte)

• Het vergaderingsvenster pagina 3

• Taken voor Snelle referentie: een vergadering hosten pagina 4

Het vergaderingsvenster
Met de tools in het vergaderingsvenster kunt u inhoud delen of bekijken. U kunt deelvensters gebruiken om
te chatten, aantekeningen te maken en andere taken uit te voeren. Wanneer u een vergadering start of eraan
deelneemt, wordt uw vergaderingsvenster geopend met aan de linkerkant de tabbladen Snel starten,
Vergaderinginfo en U bekijkt, en aan de rechterkant een deelvenstergebied. Bijna alle taken die in een
vergadering moeten worden uitgevoerd, kunnen worden uitgevoerd vanuit deze gebieden.

Hier volgt een kort overzicht van de functies van de tabbladen in het vergaderingsvenster:

• Op het tabblad Snel starten kunt u taken uitvoeren als de vergadering opnemen, de vergadering verlaten,
uw audioverbinding kiezen, uw Scherm delen en extra deelnemers uitnodigen.

• Op het tabblad Vergaderinginfo vindt u gelijksoortige informatie als in de e-mailuitnodiging, zoals de
naam van de host van de vergadering, de audioverbindingsnummers en uw deelnemer-id.
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• Op het tabblad U bekijkt wordt de inhoud weergegeven die de host deelt met de deelnemers aan de
vergadering.

Taken voor Snelle referentie: een vergadering hosten
Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Selecteer Uitnodigen en herinneren, selecteer uw
uitnodigingsmethode en voer vervolgens de benodigde
informatie in.

Deelnemers uitnodigen voor een vergadering die al
is gestart

Selecteer Deelnemer > Toon voor deelnemen en
verlaten.

(niet beschikbaar voor Training Center)

De audiotoon voor deelnemen en verlaten voor
deelnemers uitschakelen

Selecteer Vergadering > Welkomstbericht.Een welkomstbericht bewerken tijdens een
vergadering

Selecteer Opnemen.
Onderbreek en hervat de opname indien nodig
om te voorkomen dat er meerdere
opnamebestanden worden gemaakt.

Tip
Uw vergadering opnemen

Klik met de rechtermuisknop op de gebruikersnaam
voor inbellen in de lijst met deelnemers en selecteer
Hernoemen.

(niet beschikbaar voor Training Center)

De naam van een inbelgebruiker wijzigen

Selecteer Bestand > Voorkeuren en selecteer
Geluidsmeldingen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een
deelnemer deelneemt aan de vergadering

Selecteer Bestand > Voorkeuren en selecteer
Geluidsmeldingen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een
deelnemer een chatbericht binnenkomt

Sleep de WebEx-bal van de vorige presentator naar
de nieuwe presentator.

• Als u miniaturen van de deelnemers bekijkt,
plaatst u de muisaanwijzer op een miniatuur en
selecteert u Presentator maken.

• Als u deelt in de modus voor volledig scherm,
plaatst u de muisaanwijzer op het vergrendelde
vak boven aan uw scherm, selecteert u
Toewijzen > Presentator maken en selecteert
u een deelnemer.

Iemand anders tot presentator aanwijzen
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Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Klikmet de rechtermuisknop op de naam ofminiatuur
van een deelnemer en selecteer Rol wijzigen in >
Host.

Als u deze rol later weer wilt terugvragen,
schrijft u de hostsleutel op die wordt
weergegeven op het tabblad Vergaderinginfo
van het vergaderingsvenster.

Tip

Iemand anders tot host aanwijzen

Selecteer uw naam in de lijst met deelnemers en
selecteerDeelnemer >Hostrol terugvragen en voer
de gevraagde informatie in.

De hostrol terugvragen

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer de naam van de deelnemer die u wilt
verwijderen en selecteer Deelnemer >
Verwijderen.

• Klik met de rechtermuisknop op de
gebruikersnaam voor inbellen in de lijst met
deelnemers en selecteer Verwijderen.

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

Selecteer Vergadering > Toegang beperken.

Deze optie voorkomt dat iemand kan
deelnemen aan de vergadering, inclusief
deelnemers die zijn uitgenodigd voor de
vergadering maar die nog niet deelnemen.

Tip

Toegang tot een vergadering beperken

Selecteer Vergadering > Toegang herstellen.Toegang tot een vergadering herstellen

Selecteer Bestand > Vergadering verlaten.

Als u de host van de vergadering bent, wijst
u eerst een andere deelnemer aan tot host
voordat u de vergadering verlaat.

Tip

Als een Meeting Center-host de vergadering verlaat
zonder de hostrol over te dragen, wordt een andere
deelnemer automatisch de host.

Een vergadering verlaten

Selecteer Bestand > Vergadering beëindigen.

Als host van de vergadering kunt u ook de
vergadering verlaten zonder deze te
beëindigen. Voordat u een vergadering verlaat,
wijst u eerst een andere deelnemer aan tot
host.

Tip

Een vergadering beëindigen
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Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Wanneer u een vergadering beëindigd, wordt u
automatisch gevraagd een Cisco Spark-ruimte te
maken.

Selecteer Ja. Maak een ruimte.

Alle deelnemers aan de vergadering zijn opgenomen
in de ruimte.

U moet de machtigingen voor zowel WebEx
als Cisco Spark hebben ingeschakeld in de
Cisco Collaboration-beheertool of via
WebEx-sitebeheer om deze integratie te
ondersteunen.

Tip

Een Cisco Spark-ruimte maken

Selecteer Vergaderingopname delen met
genodigden in het dialoogvenster Vergadering
beëindigen.

U kunt de deelnemers selecteren met wie u de
opname wilt delen door hun namen in de
deelnemerslijst te selecteren.

Tip

Een vergaderingopname delen
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H O O F D S T U K  3
Vergaderrechten

Alle deelnemers starten een vergadering met standaardrechten, tenzij de host tijdens het plannen andere
rechten heeft ingesteld.

• Rechten toewijzen of verwijderen pagina 7

Rechten toewijzen of verwijderen

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster Deelnemer > Rechten toewijzen.
Stap 2 Selecteer één deelnemer of Alle deelnemers.
Stap 3 Schakel het selectievakje Alle rechten toewijzen in en klik vervolgens op Toewijzen.
Stap 4 Als u een specifieke reeks rechten wilt toewijzen of verwijderen, gaat u als volgt te werk:

• Voor chatrechten selecteert u het tabblad Communiceren en vervolgens schakelt u de toepasselijke opties in of
uit, waarbij u rekening houdt met het volgende:

• Privéchats worden alleen weergegeven in het chatvenster van de geselecteerde gebruiker.

• Openbare chats worden weergegeven in het chatvenster van alle gebruikers.

• Privé contact opnemenmet een operator: deze optie is alleen beschikbaar als uw site beschikt over de optie
voor privé-operators. Deelnemers kunnen op elk moment tijdens een teleconferentie 00 kiezen om contact
op te nemen met de operator van de teleconferentieservice.

• Voor document-, weergave- of vergaderrechten selecteert u het tabblad Deelnemers en schakelt u vervolgens de
toepasselijke opties in of uit, waarbij u rekening houdt met het volgende:

•Weergave > Lijst met deelnemers: als deze optie niet is geselecteerd, kunnen deelnemers alleen de namen
van de host van de vergadering en de presentator in het deelvenster Deelnemers zien.

•Weergave > Miniaturen: met dit recht kunnen deelnemers op elk gewenst moment miniaturen weergeven
van pagina’s, dia’s of witborden, ongeacht wat er op de inhoudviewer van de presentator wordt weergegeven.
Als deelnemers over dit recht beschikken, mogen ze iedere pagina op volledige grootte weergeven in de
inhoudviewer, ongeacht of ze over het recht Elke pagina beschikken.
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•Weergave > Elke pagina: met dit recht kunnen deelnemers onafhankelijk door pagina's, dia's of witborden
navigeren.

• Vergadering > Documenten delen: dit recht stelt deelnemers in staat om documenten, presentaties en
witborden te delen en om elke pagina, elke dia en elk witbord in de inhoudviewer te kopiëren en plakken.
Deelnemers kunnen UCF-rijke mediapresentaties of bestanden alleen delen als de host bij het plannen van
de vergadering de optie heeft geselecteerd om het gebruik van UCF-rijke media voor deelnemers in te
schakelen.

Stap 5 Wanneer u klaar bent, klikt u op Toewijzen.
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H O O F D S T U K  4
Vergaderingdeelvensters

• Deelvensters pagina 9

• Deelvensters beheren pagina 10

• Overzicht van het deelvenster Bedieningselementen vergadering pagina 10

• Het formaat van inhoudviewer en deelvenstergebied wijzigen,agina 10

Deelvensters
Wanneer u deelneemt aan een vergadering of er een start, wordt aan de linkerkant van het vergaderingsvenster
het gebied Snel starten weergegeven. Aan de rechterkant ziet u een gebied met deelvensters. Bijna alle taken
die in een vergadering moeten worden uitgevoerd, kunnen worden uitgevoerd vanuit deze gebieden.

In het gebied met deelvensters worden in eerste instantie enkele standaarddeelvensters weergegeven. Boven
aan het deelvenstergebied vindt u pictogrammen waarmee u andere deelvensters kunt weergeven.

Elk deelvenster is voorzien van eenmenumet opdrachten voor dat deelvenster.Welke stappen umoet uitvoeren
om de opdrachten voor het deelvenster weer te geven, is afhankelijk van uw besturingssysteem:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster om het menu met opdrachten
weer te geven.

• Mac: druk op Ctrl en klik om het menu met opdrachten weer te geven.

Deelvensterwaarschuwingen 

Er wordt een oranje melding weergegeven als een samengevouwen of gesloten deelvenster uw aandacht
vereist.

WebEx-vergaderingen beheren    
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Deelvensters beheren

Stap 1 Klik op de knopMeer opties op de balk Deelvensters.
Stap 2 Kies Deelvensters beheren.
Stap 3 Selecteer welke deelvensters u wilt toevoegen of verwijderen en de volgorde waarin deze worden weergegeven.
Stap 4 Klik op OK.

Overzicht van het deelvenster Bedieningselementen vergadering
Wanneer u een gedeelde toepassing, scherm of webbrowser weergeeft of op afstand bestuurt, kan de presentator
overschakelen tussen een standaardvenster en de volledige schermweergave.

In de volledige schermweergave kunt u de deelvensters openen via het deelvenster Bedieningselementen
vergadering boven aan het scherm.

Het formaat van inhoudviewer en deelvenstergebied wijzigen
Als u een document of presentatie deelt, kunt u de grootte van de inhoudviewer bepalen door het
deelvenstergebied groter of kleiner te maken.

Selecteer de scheidingslijn tussen de inhoudviewer en de deelvensters.

• Sleep de lijn naar links als u de ruimte voor de deelvensters wilt verbreden.

• Sleep de lijn naar rechts als u de ruimte voor de inhoudviewer wilt vergroten.
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H O O F D S T U K  5
Toegang via het toetsenbord

• Het vergaderingsvenster openen met het toetsenbord pagina 11

• Werken met de deelnemerslijst pagina 12

• Tekst kopiëren uit het chatvenster pagina 13

• Tekst opgeven in een invoervak pagina 13

• Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering tijdens delen pagina 14

Het vergaderingsvenster openen met het toetsenbord
Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die speciale behoeften hebben of geavanceerde gebruikers
zijn, kunnen in het vergaderingsvenster navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen zijn standaard
in de Windows-omgeving.

Als u dit wilt doenDruk op

Schakelen tussen het inhoudsgebied en het deelvenstergebiedF6

• Schakelen tussen geopende documenten in het inhoudsgedeelte van het
vergaderingsvenster

• Navigeren binnen het deelvenstergebied

• Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters

◦ Uitnodigen en herinneren

◦ Voorkeuren

◦ Vergaderopties

◦ Deelnemersrechten

Ctrl+Tab
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Als u dit wilt doenDruk op

• Snelmenu's gebruiken in de volgende deelvensters en elementen:

◦ deelvenster Deelnemers

◦ chatvenster

◦ deelvenster Aantekeningen

◦ deelvenster Ondertiteling

◦ venster Bestandsoverdracht

◦ tabbladen Gedeeld witbord en Bestand

• Werken met de deelnemerslijst

• Tekst kopiëren uit het chatvenster

Shift+F10

Schakelen tussen elementen, zoals knoppen, velden en selectievakjes binnen
een dialoogvenster of deelvenster

Tab

Schakelen tussen opties in een dialoogvensterPijltjestoetsen

Een dialoogvenster sluitenAlt+F4

• Een optievak in- of uitschakelen

• Tekst opgeven in een invoervak

Spatiebalk

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van
een muisklik)

Enter

Tekst kopiëren uit het chatvensterCtrl+A

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering in volledig scherm
weergeven

Ctrl+Alt+Shift

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen
verbergen

Ctrl+Alt+Shift+H

Werken met de deelnemerslijst
Het deelvenster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers,
afhankelijk van uw rol in de vergadering.

Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere iemand anders aanwijzen als presentator of het geluid
van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.
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Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en kunt u
het geluid van uw eigen microfoon dempen.

Stap 1 Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.
Stap 2 Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.
Stap 3 Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen voor een specifieke deelnemer.
Stap 4 Met de pijl omhoog en omlaag kunt u navigeren tussen de beschikbare opties.

Tekst kopiëren uit het chatvenster
Het chatvenster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit de chatgeschiedenis.

Stap 1 Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het vergaderingsvenster bevindt door het volgende te doen:

• Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het vergaderingsvenster te gaan.

• Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten bevindt.

• Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
Stap 3 Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de muisaanwijzer met de pijltjestoetsen en gebruikt

u vervolgens Shift-[pijl] om tekst te markeren.
U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.

Tekst opgeven in een invoervak
Wilt u tekst opgeven in een invoervak? U kunt als volgt vragen beantwoorden in een enquête.

Stap 1 Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.
Stap 2 Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.
Stap 3 Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
Stap 4 Klik op Enter of Esc om de bewerking af te sluiten.
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Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering
tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen vergadering gedeeltelijk verborgen boven aan
uw scherm.

Stap 1 Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster weer te geven.
Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.

Stap 2 Ga als volgt te werk:

• Gebruik Tab om de focus te wijzigen.

• gebruik Enter om een functie te activeren

• Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen vergadering wilt terugkeren naar het gedeelte voor het delen van
gegevens, drukt u op de toetsen Alt+Tab, zoals in een willekeurige Windows-toepassing, om tussen de items te
schakelen:

Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

Als u uw scherm deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

Als u van het deelvenster Bedieningselementen vergadering naar een ander geopend deelvenster wilt
schakelen (zoals de lijst met deelnemers), drukt u op F6.

Opmerking
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H O O F D S T U K  6
Ondersteuning voor schermlezers

Cisco WebEx ondersteunt JAWS-software voor schermlezers, voor de volgende elementen:

• toepassingsmenu's en vervolgkeuzemenu's

• titels van gedeelde bestanden en tabbladen

• knoppen van de pagina Snel starten, knoptitels en knopinfo

• deelvensters en deelvensterknoppen, knoptitels en knopinfo

• het deelvenster Aantekeningen en werkbalken

• gedeelde werkbalken met inhoud uit het vergaderingsvenster

• knoppen van het deelvenster Bedieningselementen Vergadering, knoptitels en knopinfo
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H O O F D S T U K  7
Videoconferenties

• Video verzenden en ontvangen pagina 17

• Minimale systeemvereisten voor videoconferenties pagina 18

• Taken voor Snelle referentie: videoconferentie pagina 19

• Focus vergrendelen op één deelnemer pagina 19

• Videoweergave beheren tijdens delen pagina 20

• Video- en audiogegevens verkrijgen tijdens een vergadering pagina 20

Video verzenden en ontvangen
Als er een videocamera is geïnstalleerd op uw computer, kunt u video verzenden. Andere deelnemers kunnen
u zien of zaken waarop uw webcam is gericht. Voor het bekijken van videobeelden hoeven deelnemers geen
webcam op hun computer geïnstalleerd te hebben.

WebEx Meeting Center en Training Center ondersteunen HD-video met een resolutie van maximaal 720p.
Andere WebEx-services, zoals Event Center en Support Center, ondersteunen video van hoge kwaliteit met
een resolutie van maximaal 360p. De technologie stelt de video voor elke deelnemer automatisch af op de
hoogste kwaliteit, afhankelijk van de beschikbare netwerkbandbreedte en computercapaciteit.

Uw beheerder kan video-opties instellen op siteniveau. Een host van een vergadering kan video-opties instellen
in de Planner en in de vergadering. Als uw site of vergadering niet is ingesteld voor het gebruik van HD-video
of video van hoge kwaliteit, wordt standaardvideo gebruikt.

Als u eenMeeting Center-vergadering beheert waarbij gebruik wordt gemaakt van TelePresence-systemen,
zijn de volgende WebEx-functies niet beschikbaar:

Opmerking

• opname

• enquêteren

• bestandsoverdracht

• chatten met deelnemers in een TelePresence-ruimte
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Minimale systeemvereisten voor videoconferenties
Als u video wilt verzenden of ontvangenmet een resolutie van 360p, moet uw systeem voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

Wat hebt u nodigActie

• Een webcam die video met hoge kwaliteit kan
opnemen. WebEx ondersteunt de meeste
webcams van dit type.

• Een computer met minimaal 1 GB RAM en een
dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Verzenden

• Een computer met minimaal 1 GB RAM en een
dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Ontvangen

Als u video wilt verzenden of ontvangenmet een resolutie van 720p, moet uw systeem voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

Wat hebt u nodigActie

• Een webcam die HD-video kan opnemen.
WebEx ondersteunt de meeste webcams van dit
type.

• Een computer met minimaal 2 GB RAM en een
quad-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Verzenden

• Een computer met minimaal 2 GB RAM en een
dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Ontvangen
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Taken voor Snelle referentie: videoconferentie
Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Selecteer het videopictogram naast uw naam.

Het pictogramwordt groen wanneer u video verzendt.

Het verzenden van video starten of stoppen

Selecteer het pictogram Deelnemers in de
rechterbovenhoek van de videoweergave.

Alle deelnemers weergeven die video verzenden

Selecteer Volledig scherm afsluiten in de
rechterbovenhoek van het scherm.

Terugkeren naar het vergaderingsvenster

Selecteer het pictogram Uitvouwen dat in de
rechterbovenhoek van de weergave van de actieve
spreker wordt weergegeven.

Met de weergave in volledig scherm kunt u HD-video
blijven verzenden of ontvangen (alleen van toepassing
op Meeting Center en Training Center).

De actieve spreker (of de specifieke deelnemer
waarvoor de host heeft gekozen) weergeven in de
volledige schermweergave

Klik op het pictogram Minimaliseren in de
rechterbovenhoek van het scherm.

Terugkeren naar de weergave waarin u iedereen ziet
die video verzendt

Windows:

selecteer het pictogramOpties in de rechterbovenhoek
van het deelvenster Deelnemers.

Mac:

selecteer het pictogram Opties in de
rechterbenedenhoek van het deelvenster Deelnemers.

De webcamopties voor het contrast, de scherpte en
helderheid instellen

De opties kunnen afwijken, afhankelijk van uw
webcam.

selecteer het pictogramOpties in de rechterbovenhoek
van het deelvenster Deelnemers.

Het automatisch verzenden van video's in alle
vergaderingen in- of uitschakelen

Videopop-ups uitschakelen voor toekomstige
vergaderingen

Focus vergrendelen op één deelnemer
Als u de host bent, kunt u selecteren wiens video voor iedereen zichtbaar is.

Stap 1 Selecteer de naam van de deelnemer die op de videoweergave wordt weergegeven.
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Het dialoogvenster Focus vergrendelen op één deelnemer wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer de persoon die de deelnemers te zien krijgen.

• Als u wilt dat de weergave wordt gericht op de persoon die momenteel spreekt, selecteert u De actieve spreker.

De video schakelt voortdurend om de luidste spreker weer te geven.

• Als u wilt dat er een specifieke deelnemer wordt weergegeven, selecteert uEen specifieke deelnemer en vervolgens
selecteert u de naam van de deelnemer.

Bij alle deelnemers wordt deze persoon weergegeven, ongeacht wie er spreekt.

Stap 3 Klik op OK.

Videoweergave beheren tijdens delen
Doet u het volgendeAls u dit wilt doen

Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van de zelfweergave.Uw zelfweergave minimaliseren
tijdens het delen

Selecteer het pictogram in de rechterbenedenhoek van het zwevende
deelvenster.

Uw zelfweergave herstellen tijdens
het delen

Selecteer het videopictogram in het midden van de zelfweergave.Zelfweergave stoppen of weergeven

Selecteer de pijl omlaag in de linkerbovenhoek van de zelfweergave.De videoweergave minimaliseren
tijdens het delen

Selecteer de rechterbenedenhoek en versleep de rand.Het formaat van de videoweergave
wijzigen

Selecteer de weergave en sleep deze naar een andere locatie op het
scherm.De videoweergave verplaatsen

Selecteer het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek van de
weergave.

Overschakelen naar de weergave van
iedereen

Video- en audiogegevens verkrijgen tijdens een vergadering
Ondervindt u problemen met video of audio in een vergadering? Als u contact opneemt met technische
ondersteuning, kunnen de video- en audiogegevens die u in de vergadering kunt verkrijgen goed van pas
komen.
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• Als u audio- en videogegevens wilt ophalen in het vergaderingsvenster, selecteert u Vergadering >
Audio- en videostatistieken…

• Als u audio- en videogegevens wilt ophalen terwijl iedereen video verzendt, klikt u met de
rechtermuisknop op de actieve sprekerweergave en selecteert u vervolgensAudio- en videostatistieken…

Voordat u begint

Dit onderwerp is alleen van toepassing op Meeting Center en Training Center.
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H O O F D S T U K  8
Inhoud delen

• Inhoud delen pagina 23

• Taken voor Snelle referentie: inhoud delen pagina 24

• Een bestand delen pagina 27

• Webinhoud delen pagina 33

• Een toepassing delen pagina 34

• Info over het delen van een externe computer pagina 37

• Een enquête afnemen pagina 41

• Bestanden overdragen en downloaden tijdens een vergadering pagina 45

• Aantekeningen beheren en maken pagina 46

Inhoud delen
Meeting Center ondersteunt het delen van verschillende typen inhoud.

Bestanden delen

Het delen van bestanden is ideaal voor het presenteren van informatie die u tijdens de vergadering niet hoeft
te bewerken, zoals een video of diavoorstelling. Deelnemers kunnen het volgende doen:

• De gedeelde bestanden weergeven in hun inhoudviewer zonder dat ze hiervoor de toepassing nodig
hebben waarmee het desbetreffende bestand is gemaakt.

• Een mediabestand, zoals een video, weergeven zonder dat ze hier speciale software of hardware nodig
hebben.

• Animaties en overgangseffecten weergeven in gedeelde Microsoft PowerPoint-dia's.
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Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die
PowerPoint-dia's delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of scherm
te delen. Nadat een vergadering is gestart, kunt u presentaties of documenten openen
die u wilt delen. U hoeft deze niet vóór de vergadering te selecteren of te laden.

Opmerking

Webinhoud delen

Webinhoud verwijst naar inhoud die zich op het openbare internet of web, het bedrijfsintranet, uw computer
of een andere computer op uw privénetwerk bevindt. Webinhoud bestaat onder andere uit:

• webpagina's, inclusief pagina's met ingesloten mediabestanden, zoals Flash-, audio- of video-bestanden

• zelfstandige mediabestanden, zoals Flash-, audio- of videobestanden

Toepassingen delen

Wanneer u tijdens een vergadering software (zoals een toepassing) deelt, kan deze worden weergegeven via
de inhoudviewers van de deelnemers of via een venster voor delen dat op het scherm van alle deelnemers
wordt geopend. In dit venster kunt u het volgende weergeven:

• een toepassing (bijvoorbeeld wanneer u een document als een groep wilt bewerken of als u uw team
wilt laten zien hoe een bepaald hulpprogramma werkt)

• uw computerscherm (voor het eenvoudig delen van meerdere toepassingen tegelijk en voor het delen
van geopende bestandsdirectory's op uw computer)

• eenwebbrowser (handig voor het delen van bepaaldewebpagina's met deelnemers of om een privé-intranet
weer te geven)

• elke toepassing en het scherm op een externe computer waarop Access Anywhere is geïnstalleerd (u
bent bijvoorbeeld onderweg en op de computer in uw kantoor staat de informatie die u nodig hebt)

U kunt deelnemers op elk gewenst moment tijdens een vergadering rechten toewijzen waarmee ze
aantekeningen kunnen maken, het bestand kunnen opslaan of afdrukken en de gedeelde inhoud in
verschillende weergaven kunnen weergeven.

Taken voor Snelle referentie: inhoud delen
Alleen host of presentator

Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

SelecteerNieuwwitbord boven aan de inhoudviewer.Een nieuw witbord starten

Selecteer Delen > Witbord.

U kunt meerdere pagina's aan een
gedeeld witbord toevoegen. U kunt
meerdere witborden delen.

Opmerking

Een witbord delen
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Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

SelecteerDelen >Webbrowser en ga vervolgens naar
een webpagina in uw browser.

Uw webbrowser delen

Selecteer Aantekeningen maken in het deelvenster
BedieningselementenVergadering. Selecteer een tool
voor het maken van aantekeningen.

Beginnen met aantekeningen maken

SelecteerAantekeningen opslaan in het deelvenster
Tools.

Deelnemers kunnen deze optie alleen
gebruiken als de host of de presentator
het recht Scherm vastleggen aan hen
toewijst. Bij het delen van eigen
software moet u als host ervoor zorgen
dat dit recht is uitgeschakeld.

Opmerking

Aantekeningen opslaan

Klik op de pijl omlaag rechts van het pictogram voor
het hulpprogramma Gum en kies vervolgensMijn
aantekeningen wissen.

Alleen de aantekeningen op de pagina of dia die
momenteel in uw inhoudviewer wordt weergegeven,
worden gewist. De aantekeningen op andere pagina's
of dia's worden niet gewist.

Uw aantekeningen wissen

Klik op de pijl omlaag rechts van het pictogram voor
het hulpprogramma Gum en kies vervolgensMijn
aanwijzer wissen.

Uw aanwijzer wissen

Selecteer de pijl omlaag en kies vervolgensWeergave
> Volledig scherm voor deelnemers in het
deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Gedeelde software weergeven in de volledige
schermweergave

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens
Weergave > Synchroniseren voor allen.

Het synchroniseren vanweergaven heeft geen invloed
op het formaat waarmee de gedeelde software wordt
weergegeven op de schermen van de deelnemers. De
deelnemers kunnen de grootte van de weergave zelf
instellen.

Uw weergave synchroniseren met deelnemers

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering Aantekeningen maken en selecteer
vervolgens Aantekeningen maken toestaan.

Een deelnemer aantekeningen latenmaken in gedeelde
software
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Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Selecteer op de knop Toewijzen in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en
selecteer vervolgens Beheer van toetsenbord en
muis doorgeven > Automatisch alle verzoeken
accepteren.

Deelnemers automatisch gedeelde software op afstand
laten besturen

Selecteer uw muis op het bureaublad van uw
computer om het beheer van de gedeelde software
weer over te nemen.

De deelnemer die de gedeelde software beheerde, kan
het beheer altijd overnemen door met de muis te
klikken.

Het beheer van gedeelde software weer overnemen

Alleen deelnemer

Doet u het volgende…Als u dit wilt doen...

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens
Weergave. Kies een optie in het menu.

Als u snel wilt overschakelen van het standaardvenster
naar volledige schermweergave van gedeelde
software, dubbelklikt u op de gedeelde software.

De weergave van gedeelde software beheren

Selecteer de pijl omlaag in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering en kies vervolgens
<option> beëindigen, bijvoorbeeld Delen van
toepassing beëindigen.

Het venster voor delen sluiten

Selecteer Vragen om aantekeningen te maken in
het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Aantekeningenbeheer van gedeelde software
aanvragen

SelecteerAantekeningen opslaan in het deelvenster
Tools.

Deelnemers kunnen deze optie alleen gebruiken als
de host of de presentator het recht Scherm vastleggen
aan hen toewijst.

Aantekeningen opslaan

Selecteer Vragen om beheer in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering.

Vragen om extern beheer van gedeelde software
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Een bestand delen
U kunt een bestand delen, bijvoorbeeld een document, presentatie of video die zich op uw computer bevindt.
Deelnemers zien het gedeelde bestand in hun inhoudviewer.

Het delen van Microsoft Office 2013-bestanden wordt ondersteund.Opmerking

Stap 1 Selecteer Delen > Bestand (inclusief video).
Stap 2 Selecteer een of meer bestanden die u wilt delen en selecteer vervolgens Openen.

De bestanden worden één voor één geladen en er verschijnt een statusindicator in het inhoudsgedeelte en op de
documenttabbladen. Het gedeelde bestand wordt weergegeven in de inhoudviewer.

U kunt veel verschillende soortenmediabestandstypen delen door de opties te gebruiken. Enkele voorbeelden
van de ondersteunde mediabestandstypen van Microsoft Windows zijn .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .mpeg,
.avi, .wav, .mp4, .qt, .mov en .flv. Enkele voorbeelden van de ondersteunde mediabestandtypen van Mac
OS zijn AVI, DivX, .mkv en GVI. Enkele voorbeelden van de niet-ondersteunde mediabestandstypen zijn
.rmi, .ram, .ra en RMVB.

Opmerking

Stap 3 (Optioneel) Als een gedeeld document aangepaste lettertypen gebruikt die niet goed worden weergegeven, selecteert u
Vergadering > Opties > Importmodus > Printerstuurprogramma. Selecteer vervolgens OK.

Geteste mediabestandstypen

De volgende tabellen geven de mediabestandstypen weer die zijn getest en geverifieerd voor Windows en
Mac en de betreffende codec.

De bestandstypen die worden vermeld in de tabel zijn de geteste bestandstypen. Het werkelijke resultaat
is afhankelijk van de videocodec op uw lokale pc.

Opmerking

Tabel 1: Windows-platform

BestandsindelingAudiocodecVideocodecContainer
(plug-in)

wmvWMAWMV8WMV

wmvWMAWMV9WMV

aviPCMNiet-gecomprimeerde
RGB24

AVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI
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BestandsindelingAudiocodecVideocodecContainer
(plug-in)

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVN.v.t.WAV

wmaWMAN.v.t.WMA

mp3MP3N.v.t.MP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV

Tabel 2: Mac-platform

BestandsindelingAudiocodecVideocodecContainer
(plug-in)

flvAACH.264FLV

mp3MP3N.v.t.MP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMNiet-gecomprimeerde
RGB24

AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMNiet-gecomprimeerde
RGB24

MKV

aviMP3MPEG-4XVID
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Een importmodus kiezen voor het delen van presentaties
Als u de importmodus wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de presentaties die u op dat moment deelt. Als u
een nieuwe importmodus wilt toepassen op een gedeelde presentatie, moet u de presentatie eerst sluiten en
vervolgens opnieuw delen.

Voordat u begint

Dit onderwerp is alleen van toepassing op Windows-gebruikers.

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster Vergadering > Opties.
Het dialoogvenster Vergaderingopties wordt weergegeven. Standaard is het tabblad Opties geselecteerd.

Stap 2 Selecteer Importmodus.
Stap 3 Selecteer Universal Communications Format of Printerstuurprogramma.

• Universal Communications Format (UCF): de standaardmodus. Hiermee kunt u animaties en diaovergangen in
Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven. In de UCF-modus kunt u de presentaties sneller met
Vergaderingbeheer importeren dan in de printerstuurprogrammamodus. Het is echter mogelijk dat de pagina's of
dia's niet consistent voor verschillende platforms worden weergegeven in Vergaderingbeheer.

De UCF-modus wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's
delen.

Opmerking

• Printerstuurprogramma: geeft de gedeelde presentaties weer zoals deze worden afgedrukt, zodat de pagina's en
dia's in Vergaderingbeheer consistent worden weergegeven voor verschillende platforms. Deze modus ondersteunt
echter geen animaties of diaovergangen. In deze modus wordt de eerste pagina of dia mogelijk snel weergegeven,
maar doorgaans is er in totaal meer tijd nodig om alle pagina's of dia's te importeren dan in de UCF-modus.

Stap 4 Kies OK.

Navigeren door dia's, pagina's of witborden met behulp van de werkbalk
In de inhoudviewer kunt u navigeren naar een andere pagina, dia of 'pagina' van een witbord. Alle documenten,
presentaties of witborden die worden gedeeld, worden op een tabblad boven aan de inhoudviewer weergegeven.

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster het tabblad voor het document, de presentatie of het witbord dat u wilt weergeven.
Als er meer tabbladen zijn dan er gelijktijdig kunnen worden weergegeven, selecteert u de knop pijl-omlaag om de lijst
met overige tabbladen weer te geven.

Stap 2 Klik op de pijlopties op de werkbalk om de pagina of dia die u weergeeft, te wijzigen.
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Opmerking • U kunt ook navigeren naar een andere pagina of dia in een gedeeld document, presentatie of witbord
door de miniatuurviewer te openen.

• U kunt een interval opgeven waarna automatisch wordt doorgegaan naar de volgende pagina of dia.

• Als uw presentatie animaties of diaovergangen bevat, kunt u deze uitvoeren via de werkbalk of via
sneltoetsen.

Automatisch doorgaan naar de volgende pagina of dia
Wanneer u een document of presentatie in de inhoudviewer deelt, kunt u automatisch de volgende pagina's
of dia's weergeven na een bepaald interval. Wanneer u automatisch door de pagina's of dia's bladert, kunt u
op elk gewenst moment stoppen.

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster het tabblad voor het document of de presentatie waarvoor u automatisch door de
pagina's of dia's wilt bladeren.

Stap 2 SelecteerWeergeven > Automatisch door pagina's bladeren.
Stap 3 Als u het tijdsinterval wilt wijzigen voor het bladeren door pagina's, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Klik op de pijl omhoog of omlaag om het interval te verhogen of te verlagen.

• Geef een bepaald tijdsinterval op.

Stap 4 Klik op Start.
Stap 5 Als u het bladeren door pagina's of dia's opnieuw wilt starten nadat alle pagina's en dia's zijn weergegeven, schakelt u

het selectievakje Terug naar het begin en doorgaan met vooruit bladeren in.
Stap 6 Optioneel. Sluit het dialoogvenster Automatisch door pagina's bladeren door in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster

op de knop Sluiten te klikken.
Er wordt door de pagina's of dia's gebladerd met het opgegeven tijdsinterval.

Stap 7 Als u het automatisch door pagina's of dia's bladeren wilt stoppen, opent u het dialoogvenster Automatisch door pagina's
bladeren opnieuw en klikt u op Stoppen.

Animaties en diaovergangen weergeven in een gedeelde presentatie

Voordat u begint

• Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's
delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of scherm te delen.

• Wanneer u een diapresentatie vanMicrosoft PowerPoint deelt via de inhoudviewer, kunt u tekstanimaties
en diaovergangen gebruiken. Dit werkt op dezelfde manier als de optie Diavoorstelling in PowerPoint.
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• Als u dia-animaties en -overgangen wilt weergeven, moet u de presentatie delen als UFC-bestand
(Universal Communications Format). In de modus UCF importeren wordt een PowerPoint-bestand
automatisch geconverteerd naar een UCF-bestand wanneer u het deelt.

• Als een of meer deelnemers aan de vergadering de Java Vergaderingbeheer gebruiken worden animaties
en diaovergangen niet weergegeven tijdens de vergadering. De host van de vergadering kan bij het
plannen van de vergadering voorkomen dat deelnemers deelnemen aan een vergadering als ze
gebruikmaken van de Java Vergaderingbeheer.

Stap 1 Klik in de inhoudviewer zodat deze de focus heeft.
De focus is op de inhoudviewer als er een blauwe rand wordt weergegeven om de dia in de viewer.

Stap 2 Selecteer de desbetreffende pijlen op de werkbalk om de presentatie te doorlopen.

Nieuwe pagina's toevoegen aan gedeelde bestanden of witborden
Wanneer u een bestand of een witbord in de inhoudviewer deelt, kunt u een nieuwe, lege pagina voor
aantekeningen toevoegen.

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad voor het document, de presentatie of het witbord waaraan u een pagina of dia
wilt toevoegen.

Stap 2 Selecteer Bewerken > Pagina toevoegen.
Er verschijnt aan het eind van het document, de presentatie of het witbord dat u hebt geselecteerd, een nieuwe pagina in
de inhoudviewer.

Als u meerdere pagina's aan een gedeeld bestand of witbordtabblad hebt toegevoegd, kunt u miniaturen weergeven
zodat u eenvoudig de toegevoegde pagina's kunt bekijken en in de pagina's kunt navigeren.

Tip

Afbeeldingen plakken in dia's, pagina's of witborden
Als u een bitmapafbeelding naar het klembord van uw computer kopieert, kunt u deze afbeelding in een nieuwe
pagina, dia of witbord in de inhoudviewer plakken.

Voordat u begint

U kunt elk type bitmapafbeelding, bijvoorbeeld een GIF-, JPEG-, BMP- of TIF-bestand, in de inhoudviewer
plakken. Andere soorten afbeeldingen, zoals EPS- of Photoshop (PSD)-afbeeldingen, kunt u niet plakken.

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van het document, de presentatie of het witbord waarin u een afbeelding wilt
plakken.

Stap 2 Selecteer Bewerken > Plakken als nieuwe pagina.
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De afbeelding wordt ingevoegd in een nieuwe pagina in de inhoudviewer aan het einde van het geselecteerde document,
de presentatie of het witbord.

Een presentatie, document of witbord opslaan
U kunt alle documenten, presentaties of witborden die in de inhoudviewer worden weergegeven, opslaan.
Een opgeslagen bestand bevat alle pagina's of dia's in het document, de presentatie of het witbord dat momenteel
in de inhoudviewer wordt weergegeven, inclusief de aantekeningen en aanwijzers die u of andere deelnemers
hebben toegevoegd.

Bestanden die u opslaat, hebben deUCF-indeling (Universal Communications Format). U kunt eenUCF-bestand
openen in een andere vergadering of, op elk gewenst moment, buiten een vergadering.

Zodra u een nieuw document, nieuwe presentatie of nieuw witbord hebt opgeslagen naar een bestand, kunt u
het nogmaals opslaan om het bestand te overschrijven of om een kopie op te slaan naar een ander bestand.

Stap 1 Als u een nieuw document wilt opslaan, selecteert u Bestand > Opslaan > Document.
Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand.

Als u een kopie wilt opslaan, kiest u Opslaan als > Document en vervolgens typt u een nieuwe naam
voor het bestand of kiest u een nieuwe locatie waarop het bestand moet worden opgeslagen.

Opmerking

Een opgeslagen presentatie, document of witbord openen
Als u een document, presentatie of witbord hebt opgeslagen dat tijdens een vergadering in de inhoudviewer
werd weergegeven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• Het bestand openen in de inhoudviewer tijdens een andere vergadering. Alleen een presentator of
deelnemer met het recht om documenten te delen, kan een opgeslagen bestand tijdens een vergadering
openen.

• Het bestand op elk gewenst moment op het bureaublad van uw computer openen.

Een opgeslagen document, presentatie of witbord wordt opgeslagen in de indeling UCF (Universal
Communications Format).

Voordat u begint

• UCF wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen.
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• Als het bestand dat u wilt openen zich op het bureaublad van uw computer bevindt, dubbelklikt u op
het bestand om dit te openen in de documentviewer van WebEx.

Stap 1 Selecteer Bestand > Openen en delen.
Stap 2 Selecteer het document, de presentatie of het witbord dat u wilt delen.
Stap 3 Klik op Openen.

Presentaties, documenten of witborden afdrukken
U kunt alle documenten, presentaties of witborden afdrukken die in de inhoudviewer worden weergegeven.
Een afgedrukt exemplaar van gedeelde inhoud bevat alle aantekeningen en aanwijzers.

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van het document, de presentatie of het witbord dat u wilt afdrukken.
Stap 2 Selecteer Bestand > Afdrukken > Document.
Stap 3 Selecteer de afdrukopties die u wilt gebruiken en druk het document vervolgens af.

Wanneer u gedeelde inhoud in de inhoudviewer afdrukt, past Vergaderingbeheer het formaat aan zodat
de inhoud op de afgedrukte pagina past. Voor witborden geldt echter dat alleen de inhoud wordt afgedrukt
die op het witbord tussen de stippellijnen wordt weergegeven.

Opmerking

Webinhoud delen
U kunt een webpagina delen die multimedia-effecten bevat. De pagina wordt geopend in de inhoudviewer op
het scherm van de deelnemers. Als voor de inhoud een mediaspeler is vereist, moet bij de deelnemers de
toepasselijke speler op hun computers zijn geïnstalleerd.

Stap 1 Selecteer Delen > Webinhoud.
Stap 2 Voer bij Adres de URL in waarop de inhoud zich bevindt of selecteer deze in de vervolgkeuzelijst.
Stap 3 Selecteer in het vak Type het type webinhoud dat u wilt delen.
Stap 4 Klik op OK.

U kunt een URL uit elke bron, zoals een ander browservenster, kopiëren en vervolgens in het vak Adres plakken.Tip
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Verschillen tussen het delen van webinhoud en het delen van een webbrowser
Meeting Center biedt twee opties voor het delen van webinformatie. U kunt de methode kiezen die het beste
aansluit op uw behoeften.

NadelenVoordelenOptie voor delen

• Geeft geenmedia-effecten of
geluiden op webpagina's
weer.

• Deelnemers kunnen de
webpagina's niet afzonderlijk
van elkaar gebruiken.

• U kunt deelnemers langs
verschillende webpagina's op
het web leiden.

• U kunt deelnemers de
controle geven over uw
webbrowser.

• De deelnemers en u kunnen
aantekeningen maken op
webpagina's.

Webbrowser delen

U kunt de deelnemers niet
omleiden naar andere webpagina's.• Geeft webpagina's weer en

deelnemers kunnen de
media-effecten op de
webpagina weergeven,
waaronder video en geluid.

• De deelnemers kunnen de
webpagina onafhankelijk van
elkaar in hun inhoudviewer
weergeven en gebruiken.

Webinhoud delen

Een toepassing delen
U kunt iedere toepassing op uw computer delen met deelnemers aan een vergadering.

Voordat u begint

U moet de host of presentator zijn om deze taak te voltooien.

Stap 1 Selecteer Delen > Toepassing.
Er wordt een lijst weergegeven van alle toepassingen die nu op uw computer worden uitgevoerd.

Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als de toepassing die u wilt delen momenteel wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst. De
toepassing wordt gedeeld.
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• Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert uAndere toepassing. Het dialoogvenster Andere
toepassing wordt weergegevenmet een lijst van alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing
en selecteer vervolgens Delen.

Uw toepassing wordt weergegeven in een gedeeld venster op het scherm van de deelnemers.

Stap 3 Als u een aanvullende toepassing wilt delen, selecteert u de toepassing die u wilt delen:

• Als deze toepassing momenteel wordt uitgevoerd, selecteert u Delen.

• Als deze toepassing momenteel niet wordt uitgevoerd, selecteert u Toepassing delen in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering.

Wanneer u een toepassing opent die u hebt geminimaliseerd, wordt deze geopendmet de deelknoppen
in de rechterbovenhoek.

Opmerking

Stap 4 Als u wilt schakelen tussen toepassingen, selecteert u de vervolgkeuzepijl naast de knop Delen.
Stap 5 Als u het delen van de toepassing wilt beëindigen, selecteert u Delen stoppen op de titelbalk van de toepassing die u niet

meer wilt delen of in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Mac)
Voordat u een toepassing of het bureaublad gaat delen, kunt u een van de volgende weergavemodi kiezen:

• Betere prestaties: de standaardmodus. Hierin kunt u de inhoud sneller weergeven dan wanneer u de
modus voor een betere beeldkwaliteit kiest.

• Betere beeldkwaliteit: hiermee geeft u de inhoud weer met een betere beeldkwaliteit. In deze modus
duurt het langer voordat de gedeelde inhoud wordt weergegeven dan in de modus Betere prestaties.

Het wijzigen van de weergavemodus heeft geen invloed op de presentatie of het delen
van documenten.

Opmerking

Voordat u begint

Dit onderwerp is alleen van toepassing op Mac-gebruikers.

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvensterMeeting Center > Voorkeuren.
Stap 2 SelecteerWeergave.
Stap 3 Selecteer desgewenst Betere prestaties of Betere beeldkwaliteit.
Stap 4 Kies OK.
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Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Windows)
Standaard verzendt Vergaderingbeheer afbeeldingen van gedeelde software in de modus 16-bits kleuren, die
overeenkomt met de computerinstelling Hoge kleuren (16-bits). In de meeste gedeelde toepassingen geeft u
met deze modus de kleuren nauwkeurig weer. Als uw gedeelde toepassing echter gedetailleerde
kleurenafbeeldingen bevat, zoals kleurovergangen, wordt de kleur misschien niet juist weergegeven op de
schermen van de deelnemers. Kleurovergangen kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven als kleurbanden.

Als de nauwkeurigheid en de resolutie van de kleuren in een gedeelde toepassing belangrijk zijn, kunt u de
modus Ware kleuren inschakelen in Vergaderingbeheer. Deze modus kan echter wel invloed hebben op de
snelheid van de gedeelde toepassing.

Als u de modus Ware kleuren gebruikt, kunt u een van de volgende opties selecteren:

• betere weergave (geen weergavecompressie)

• betere prestaties (enige weergavecompressie)

Hierbij betekent 'prestaties' de snelheid waarmee de afbeeldingen op de schermen van de deelnemers
verschijnen en 'weergave' verwijst naar de kleurkwaliteit in de gedeelde afbeeldingen.

Voordat u de modusWare kleuren inschakelt, moet u uw beeldscherm instellen opWare
kleuren (24- of 32-bits kleuren). Meer informatie over het instellen van de opties voor
uw beeldscherm vindt u in de Windows Help.

Opmerking

Voordat u begint

Dit onderwerp is alleen van toepassing op Windows-gebruikers.

Stap 1 Als u momenteel een toepassing deelt, stopt u de deelsessie.
Stap 2 Selecteer Vergadering > Vergaderopties.
Stap 3 Selecteer het tabbladModus ware kleuren.
Stap 4 SelecteerModus ware kleuren inschakelen.
Stap 5 Selecteer een van de opties en selecteer vervolgens OK of Toepassen.

Tips voor het delen van software
Met de volgende tips kunt u de software efficiënter delen:

• Alleen toepassingen delen: als u tijd wilt besparen tijdens een vergadering, moet u zorgen dat de
toepassingen die u wilt delen, geopend zijn op uw computer. Op het gewenste tijdstip tijdens de
vergadering kunt u dan snel een toepassing delen, zonder dat u hoeft te wachten tot de toepassing is
gestart.
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• Als deelnemers door het gedeelde venster moeten scrollen om alle gedeelde software te zien, kunnen
ze de weergave van de gedeelde software aanpassen. Ze kunnen de afmetingen van de gedeelde software
in stapjes verkleinen, of deze aanpassen aan de grootte van de gedeelde vensters.

• Als u de prestaties van de gedeelde software wilt verbeteren, sluit u alle toepassingen die u niet hoeft te
gebruiken of te delen op uw computer. Op die manier wordt de processor minder zwaar belast en wordt
er minder computergeheugen gebruikt, zodat Vergaderingbeheer snel beelden van de gedeelde software
kan verzenden tijdens een vergadering. Als u ervoor wilt zorgen dat een maximale hoeveelheid
bandbreedte beschikbaar is voor het delen van software, sluit u toepassingen die bandbreedte gebruiken
(zoals programma's voor expresberichten of chatten en programma's die streamingaudio of -video
ontvangen via internet).

• Als u een toepassing deelt waarvoor de kleurenweergave op het scherm van de deelnemer belangrijk is,
kunt u de kleurenkwaliteit verbeteren door de modus Ware kleuren in te schakelen.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: voorkom dat een gedeelde toepassing of
webbrowser wordt afgedekt door een ander venster op het bureaublad van de computer. Er verschijnt
een rasterpatroon op gedeelde vensters van deelnemers als het andere venster de gedeelde toepassing of
browser bedekt.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: als u de weergave wilt afwisselen tussen de
gedeelde software en het vergaderingsvenster, kunt u het delen van de software onderbreken voordat u
teruggaat naar het vergaderingsvenster en het delen hervatten als u teruggaat naar de gedeelde toepassing.
Door het delen van de software te onderbreken, wordt de processor minder zwaar belast en bespaart u
computergeheugen tijdens het weergeven van het vergaderingsvenster.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: als u beschikt over meerdere monitors en een
toepassing of webbrowser deelt, kunnen de deelnemers deze toepassing of webbrowser zien, ongeacht
de monitor waarop u deze weergeeft. Als u de toepassing of webbrowser naar een andere monitor
verplaatst, kunnen de deelnemers de toepassing of webbrowser nog steeds zien. Wanneer u meerdere
toepassingen deelt, is de weergave waarover de deelnemers beschikken optimaal als u alle toepassingen
op dezelfde monitor weergeeft.

• Omdat voor het delen van de software extra bandbreedte nodig is tijdens een vergadering, wordt
aanbevolen om een speciale, snelle internetverbinding te gebruiken tijdens het delen van software. Als
de deelnemers via een inbelverbinding contact maken met internet, kan er een vertraging optreden bij
de weergave of het beheer van gedeelde software. Als u een document, bijvoorbeeld een Microsoft
Word- of Excel-document wilt delen, kunt u de deelnemers een betere vergaderingervaring bieden door
geen toepassingen maar documenten te delen.

Info over het delen van een externe computer
Een presentator kan een externe computer delen. Alle deelnemers aan de vergadering kunnen die computer
dan zien. Afhankelijk van de instellingen van de externe computer kan de presentator de gehele desktop tonen
of alleen bepaalde toepassingen. Deze functie is handig om de deelnemers een toepassing of een bestand te
laten zien dat alleen beschikbaar is op een externe computer.

De deelnemers zien de externe computer, inclusief alle muisbewegingen van de presentator, in een speciaal
venster op hun scherm.

Als presentator kunt u tijdens een vergadering een externe computer delen als:

• De Access Anywhere-agent op de externe computer is geïnstalleerd
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• U zich bij de Meeting Center-website hebt aangemeld voordat u deelneemt aan de vergadering, als u
niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent

Raadpleeg de gebruikershandleiding van Access Anywhere voor meer informatie over het instellen van
een computer voor externe toegang.

Het delen van een externe computer starten
Als u al een computer hebt ingesteld voor Access Anywhere, kunt u de computer tijdens een vergadering
delen.

Voordat u begint

U moet een host of presentator zijn om deze taak te voltooien.

Stap 1 Selecteer Delen > Externe computer.
Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer onder Externe computers de computer die u wilt delen.
Stap 3 Selecteer onder Toepassingen de toepassing die u wilt delen.

Als u de externe computer zo hebt ingesteld dat u toegang hebt tot het gehele bureaublad, verschijnt de optieBureaublad
onder Toepassingen.

Stap 4 Selecteer Verbinden.
Afhankelijk van de verificatiemethode die u kiest bij het instellen van de computer voor Access Anywhere, voert u een
van de volgende taken uit:

• als u voor toegangscodeverificatie hebt gekozen, voert u de toegangscode in die u hebt opgegeven bij het instellen
van de externe computer.

• als u voor telefoonverificatie hebt gekozen, ontvangt u een oproep op het nummer dat u hebt ingevoerd bij het
instellen van de externe computer.

Stap 5 Voltooi uw verificatie.

• als u voor toegangscodeverificatie hebt gekozen, typ uw toegangscode in het vak en kies OK.

• als u voor telefoonverificatie hebt gekozen, volg de gesproken instructies.

• Als u niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent, moet u zich aanmelden bij uw Meeting
Center-website voordat u deelneemt aan een vergadering waarin u een externe computer wilt delen. Als
u al deelneemt aan een vergadering, maar nog niet bij uw site bent aangemeld, moet u de vergadering
verlaten, zich aanmelden bij uw site en vervolgens weer deelnemen aan de vergadering.

• Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt deze
automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.

• Als de externe computer Windows 2000 heeft en u zich moet aanmelden bij de computer, stuurt u een
Ctrl+Alt+Del-opdracht naar de computer.
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• Als u de externe computer zo instelt dat u toegang heeft tot meerdere toepassingen, kunt u meerdere
toepassingen tegelijk delen.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer
Als u een externe computer deelt waarop u geen toegang tot het gehele bureaubladmaar uitsluitend tot bepaalde
toepassingen hebt ingesteld, kunt u aanvullende toepassingen delen op de externe computer. Deelnemers aan
de vergadering kunnen alle gedeelde toepassingen gelijktijdig zien.

Voordat u begint

U moet de host of presentator zijn om deze taak te voltooien.

Stap 1 Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens Externe toepassing
delen.

Stap 2 Selecteer de toepassing die u wilt delen in het vakje Selecteer toepassing.
Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te delen.

Stap 3 Kies OK.

Het delen van een externe computer stoppen
U kunt tijdens een vergadering op ieder moment stoppen met het delen van een externe computer. Zodra u
stopt met het delen van de externe computer, verbreekt de Access Anywhere-server de verbinding tussen uw
lokale computer en de externe computer. De externe computer blijft verbondenmet de Access Anywhere-server,
zodat u er op elk gewenst moment opnieuw mee kunt verbinden.

Voordat u begint

U moet een host of presentator zijn om deze taak te voltooien.

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit om uw privacy en de veiligheid van uw externe computer te waarborgen:

• Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.

• Als de externe computer Windows 2000 heeft en u beheerdersrechten hebt op de computer, meldt u zich af of
vergrendelt u de computer. Als u toegang tot deze opties op de computer wilt, stuurt u de toetsencombinatie
Ctrl+Alt+Del naar de externe computer.

• Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in, dat hij na korte tijd wordt
geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

• Sluit de computer af als u niet van plan bent deze weer op afstand te gebruiken.

Stap 2 Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.
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Het delen wordt beëindigd en u keert terug naar Vergaderingbeheer.

Een gedeelde externe computer beheren
Als u een externe computer deelt tijdens een vergadering, kunt u de externe computer beheren door instellingen
te wijzigen en opdrachten te verzenden.

Alle wijzigingen die u aanbrengt, zijn alleen tijdens de huidige deelsessie van kracht op de externe computer.
De wijzigingen hebben geen invloed op de standaardopties die u in het Access Anywhere Agent instelt
voor de externe computer.

Doet u het volgendeAls u dit wilt doen

Opmerking

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de
pijl omlaag en kies vervolgens Schermresolutie verlagen en
aanpassen aan deze computer.

De schermresolutie op een externe
computer verlagen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de
pijl omlaag en kies vervolgensToetsenbord enmuis uitschakelen.

Het toetsenbord en de muis van een
externe computer uit- of inschakelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de
pijl omlaag en kies vervolgensWeergave.

Kies de weergaveoptie in het menu.

De grootte van de weergave van een
gedeelde externe computer
aanpassen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de
pijl omlaag en kies vervolgens Scherm leegmaken.

De inhoud op het scherm van een
externe computer verbergen of
weergeven

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de
pijl omlaag en kies vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden.

De opdracht Ctrl+Alt+Del
verzenden om u aan te melden op de
externe computer of om deze te
vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer in deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl
omlaag en kies vervolgens Externe toepassing delen.

Selecteer de toepassing die u wilt delen in de lijst met beschikbare
toepassingen.

Een andere toepassing kiezen voor
het delen van een externe computer

Voordat u begint

U moet een host of presentator zijn.
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Een enquête afnemen
Tijdens een vergadering kunt u enquêtes onder deelnemers houden door ze een vragenlijst voor te leggen.
Een enquête houden kan onder andere nuttig zijn om feedback van deelnemers te krijgen, deelnemers te laten
stemmen over een voorstel of de kennis van deelnemers over een specifiek onderwerp te testen.

Een vragenlijst maken (voor Windows)
Maak vragenlijsten zodat u een enquête kunt houden tijdens een vergadering. Als u tijd wilt besparen tijdens
een vergadering, kunt u de vergadering vroeger laten beginnen dan gepland. Vervolgens maakt u een vragenlijst
in het deelvenster Enquête en slaat u deze op, zodat u deze kunt openen als de vergadering daadwerkelijk is
begonnen.

Voordat u begint

U moet een presentator zijn.

Stap 1 Open het deelvenster Enquête in een vergadering.
Stap 2 Selecteer een van de volgende typen vragen in het gedeelte Vraag:

• Als u een vraag met meerdere antwoorden wilt maken, selecteert uMeerkeuze. Vervolgens selecteert u in de
vervolgkeuzelijstMeerdere antwoorden.

• Als u een vraag met één antwoord wilt maken, selecteert uMeerkeuze. Vervolgens selecteert u in de
vervolgkeuzelijst Eén antwoord.

• Als u een tekstvraag wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

Stap 3 Klik op Nieuw.
Stap 4 Typ een vraag in het vak dat wordt weergegeven.
Stap 5 Klik in het gedeelte Antwoord op Toevoegen.
Stap 6 Typ een antwoord in het vak dat wordt weergegeven
Stap 7 Als u nog een antwoord wilt opgeven, klikt u op Toevoegen nadat u een antwoord hebt opgegeven.

De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.

Stap 8 Herhaal de stappen om meer vragen toe te voegen.
Stap 9 Als u tijdens een vergadering aanvullende enquêtes wilt maken, selecteert u het pictogram Nieuw in het deelvenster

Enquête.
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Een vragenlijst maken (voor Mac)

Stap 1 Open het deelvenster Enquête in de vergadering en voeg vragen en antwoorden toe door de desbetreffende pictogrammen
te selecteren.

Stap 2 Als u een vraagtype wilt wijzigen, klikt u op de tekst 'Klik hier om het vraagtype te wijzigen' onder de specifieke vraag
en selecteert u een van de opties.

Een vragenlijst bewerken

Stap 1 Het vraagtype wijzigen:

• Selecteer de vraag door erop te klikken en selecteer het nieuwe type vraag in het gedeelte Vraag.

• Klik op Type wijzigen.

Stap 2 Een opgegeven vraag of antwoord bewerken:

• Selecteer de vraag of het antwoord door erop te klikken en klik vervolgens op het pictogram Bewerken.

• Breng de wijzigingen aan.

Stap 3 Als u een vraag of antwoord wilt verwijderen, selecteert u de vraag of het antwoord door erop te klikken en klikt u
vervolgens op het pictogram Verwijderen.

Stap 4 De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen:

• Selecteer de vraag of het antwoord door erop te klikken.

• Klik op het pictogram Omhoog of Omlaag.

Stap 5 Als u een volledige vragenlijst wilt verwijderen, klikt u op Alles wissen.
Als u de vragenlijst niet hebt opgeslagen, ziet u een melding met de vraag of u deze wilt opslaan of niet.

Een timer weergeven tijdens enquête
U kunt opgeven dat de deelnemers en uzelf een timer zien tijdens het beantwoorden van de vragen.

Stap 1 Open het dialoogvenster Opties enquête.
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• Als u Windows gebruikt, klikt u op Opties onder aan het venster Enquête.

• Als u een Mac gebruikt, klikt u op de knop Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Enquête.

Stap 2 SelecteerWeergeven in het dialoogvenster dat verschijnt en geef vervolgens in het vak Alarm: de tijdsduur op.
Stap 3 Klik op OK.

Een enquête openen
Nadat u een enquêtevragenlijst hebt voorbereid, kunt u de enquête openen.

Stap 1 Geef uw enquêtevragenlijst weer in het deelvenster Enquête, als u dat nog niet hebt gedaan.
Stap 2 Klik op Enquête openen.

De vragenlijst verschijnt in het deelvenster Enquête van de deelnemers. Deelnemers kunnen nu de vragen beantwoorden.

Terwijl de deelnemers de vragen beantwoorden, kunt u de enquêtestatus weergeven in uw deelvenster Enquête.

Stap 3 Klik op Enquête sluiten wanneer de tijd om is.
Als u een timer hebt opgegeven en deze is afgelopen, wordt de enquête automatisch gesloten. Deelnemers kunnen geen
vragen meer beantwoorden.

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de enquêteresultaten weergeven en deze eventueel delen met deelnemers.

Enquêteresultaten delen met deelnemers
Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de enquêteresultaten delenmet de deelnemers. De enquêteresultaten
zijn anoniem. Meeting Center registreert naast de groepsresultaten echter de antwoorden van elke deelnemer
en stelt u in staat om de individuele en groepsresultaten op te slaan.

Stap 1 Selecteer Enquêteresultaten in het gedeelte Delen met deelnemers in het deelvenster Enquête.
Stap 2 Klik op Toepassen.

De resultaten van de enquête verschijnen in het deelvenster Enquête van de deelnemers en ook in uw eigen deelvenster
Enquête.

De kolomResultaten bevat het percentage deelnemers dat voor de verschillende antwoorden heeft gekozen.
De kolom Staafdiagram toont een grafische weergave van elk percentage in de kolom Resultaten.

Opmerking
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De resultaten van een enquête opslaan
Nadat u een enquête hebt afgerond, kunt u de reacties op een van de volgende manieren opslaan:

• Tekstbestand met groepsresultaten: het percentage deelnemers dat elk antwoord heeft gekozen, wordt
opgeslagen in een TXT-bestand.

• Tekstbestand met de afzonderlijke resultaten van de deelnemers: naast de groepsresultaten worden de
antwoorden van elke deelnemer opgeslagen in een TXT-bestand.

Stap 1 Sluit de enquête als u dat nog niet hebt gedaan.
Stap 2 Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten.

Als u de resultaten van meerdere enquêtes in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Alle
enquêteresultaten.

Tip

Stap 3 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 4 Voer een naam in voor het bestand bij Bestandsnaam.
Stap 5 Selecteer de indeling waarin u de resultaten wilt opslaan bij Opslaan als type.
Stap 6 Klik op Opslaan.

U kunt de enquêteresultaten weergeven door het bestand te openen.

Een enquêtevragenlijst opslaan in een vergadering
Nadat u een enquêtevragenlijst hebt gemaakt in een vergadering, kunt u deze opslaan als ATP-bestand. U
kunt het te gebruiken bestand openen in elke vergadering.

Stap 1 Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen.
Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef een naam op voor het bestand.
Stap 4 Klik op Opslaan.

Vergaderingbeheer slaat de enquêtevragen op in een bestand op de door u opgegeven locatie.

Een enquêtevragenlijstbestand openen
Als u een enquêtevragenlijst naar een bestand hebt opgeslagen, kunt u de vragenlijst weergeven in uw
deelvenster Enquête door het bestand te openen.
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U kunt een enquêtevragenlijstbestand alleen openen tijdens een vergadering.Opmerking

Stap 1 Selecteer Bestand > Vragen openen.
Stap 2 Selecteer het enquêtevragenlijstbestand dat u wilt openen.

Een enquêtevragenlijstbestand heeft de extensie .atp.

Stap 3 Klik op Openen.
De enquêtevragenlijst verschijnt in uw deelvenster Enquête. U kunt nu de enquête openen voor deelnemers.

Bestanden overdragen en downloaden tijdens een vergadering
Tijdens een vergadering kunt u bestanden publiceren die op uw computer zijn opgeslagen. Deelnemers aan
een vergadering kunnen de gepubliceerde bestanden dan downloaden op hun computer of lokale server. Het
publiceren van bestanden is handig als u deelnemers bijvoorbeeld een document, een kopie van uw presentatie
of een applicatie wilt geven.

U kunt alleen bestanden publiceren die op uw computer staan, niet op een server. Op die manier zijn uw
gepubliceerde bestanden altijd beschermd tegen onbevoegd gebruik tijdens een vergadering.

Bestanden publiceren tijdens een vergadering
Tijdens een vergadering kunt u bestanden publiceren die op uw computer zijn opgeslagen en kunnen deelnemers
van de vergadering de bestanden downloaden op hun computer of lokale server.

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster de optie Bestand > Overdragen.
Stap 2 Klik op Bestand delen.

Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer het bestand dat u wilt delen en klik op Openen.
Het bestand is nu ook beschikbaar in het venster Bestandsoverdracht van elke deelnemer.

Stap 4 Optioneel. Publiceer aanvullende bestanden die de deelnemers kunnen downloaden.
Stap 5 Als u het publiceren van bestanden tijdens een vergadering wilt stoppen, selecteert u de knop Sluiten in de titelbalk van

het venster Bestandsoverdracht.
Vergaderingbeheer sluit het venster Bestandsoverdracht in het vergaderingsvenster van elke deelnemer.

Het aantal deelnemers dat het venster Bestandsoverdracht geopend heeft, inclusief uzelf, verschijnt in de
rechterbenedenhoek van het venster Bestandsoverdracht.

Opmerking
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Bestanden downloaden tijdens een vergadering
Als een presentator bestanden publiceert tijdens een vergadering, verschijnt het dialoogvenster
Bestandsoverdracht automatisch in uw vergaderingsvenster. U kunt de gepubliceerde bestanden vervolgens
downloaden naar uw lokale computer of server.

Stap 1 Selecteer het bestand dat u wilt downloaden in het venster Bestandsoverdracht.
Stap 2 Klik op Downloaden.

Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt.

Stap 3 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan en selecteer Opslaan.
Het bestand wordt gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven.

Stap 4 Indien gewenst kunt u meerdere bestanden downloaden.
Stap 5 Klik in de titelbalk van het venster Bestandsoverdracht op de knop Sluiten wanneer u klaar bent met het downloaden

van bestanden.
U kunt het venster Bestandsoverdracht op ieder moment opnieuw openen door Bestand > Overdragen
te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als de presentator op dat moment bestanden publiceert.

Opmerking

Aantekeningen beheren en maken
Tijdens een vergadering kunnen een of meer deelnemers die beschikking hebben over de aantekeningenfunctie
aantekeningen maken via het deelvenster Aantekeningen of Ondertiteling in het vergaderingsvenster.
Ondertiteling wordt door slechts één deelnemer gedaan.

Als alle deelnemers aantekeningen mogen maken, kunnen ze deze niet publiceren tijdens de vergadering.
Deelnemers kunnen echter wel op ieder moment tijdens de vergadering hun aantekeningen opslaan.

De host kan een notulist kiezen voor de vergadering. Eén notulist kan aantekeningen op elk gewenst moment
tijdens de vergadering publiceren.

Indien nodig kan de host ook een ondertitelaar kiezen. Een ondertitelaar kan ondertiteling in realtime tijdens
de vergadering publiceren.

De aantekeningenfunctie is niet beschikbaar als u op een Mac werkt.Opmerking
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Een notulist aanwijzen
Als de optie notulist of ondertiteling is ingesteld voor een vergadering, kunt u iedere deelnemer of ondertitelaar
aanwijzen als notulist. U kunt de optie Aantekeningen instellenwanneer u een vergadering plant. Een presentator
kan de optie Aantekeningen tijdens een vergadering instellen.

Stap 1 Selecteer in het deelvenster Deelnemers de deelnemer die u wilt aanwijzen als notulist.
Stap 2 Wijzig zijn of haar rol als volgt:

• Windows: klik met de rechtermuisknop en selecteer Rol wijzigen in > Notulist.

• Mac: selecteer ctrl en klik erop. Selecteer vervolgens Rol wijzigen in > Notulist.

Rechts van de naam van de deelnemer in de deelnemerslijst wordt een potloodsymbool weergegeven.

Als u een andere notulist of ondertitelaar selecteert, blijven door een eerdere notulist of ondertitelaar
gemaakte aantekeningen of ondertitelingen in het deelvenster Aantekeningen of Ondertiteling van iedere
deelnemer bewaard. De nieuwe notulist of ondertitelaar kan de bestaande aantekeningen of ondertitelingen
echter niet bewerken.

Opmerking

Een ondertitelaar aanwijzen

Stap 1 Selecteer de deelnemer die u wilt aanwijzen als ondertitelaar in het deelvenster Deelnemers.
Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Windows: klik met de rechtermuisknop en selecteer Rol wijzigen in > Ondertitelaar.

• Mac: selecteer ctrl en klik erop. Selecteer vervolgens Rol wijzigen in > Ondertitelaar.

Naast de naam van de deelnemer in de deelnemerslijst verschijnt een ondertitelingsindicator.

Ondertiteling inschakelen

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt:

• Windows: selecteer in het vergaderingsvenster Vergadering > Opties.

Het dialoogvenster Vergaderingopties wordt weergegeven. Standaard is het tabblad Algemeen geselecteerd.
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• Mac: selecteer Voorkeuren > Tools in het menuMeeting Center.

Stap 2 Als u de optie Ondertiteling wilt in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Ondertiteling inschakelen in of uit.
Stap 3 Als u een andere deelnemer wilt aanwijzen voor de transcriptie, selecteert u de naam van de deelnemer in het deelvenster

Deelnemers. Vervolgens klikt u erop met de rechtermuisknop (Windows) of selecteert u Ctrl en klikt u erop (Mac) en
selecteert u vervolgens Rol wijzigen in > Ondertitelaar.

Persoonlijke aantekeningen maken
Als de host of presentator een optie heeft geselecteerd waarmee deelnemers persoonlijke aantekeningen kunnen
maken, kunt u uw aantekeningen maken in het deelvenster Aantekeningen in het vergaderingsvenster.

Stap 1 Open het deelvenster Aantekeningen in het vergaderingsvenster.
Stap 2 Typ uw aantekeningen in het vak.
Stap 3 (Optioneel) U kunt uw aantekeningen opslaan in een tekstbestand op uw computer.

Openbare aantekeningen maken (vergaderingnotulen)
Als de host van de vergadering u heeft aangewezen als enige notulist voor een vergadering, kunt u notulen
typen in het venster Aantekeningen in uw vergaderingsvenster. Uw aantekeningen zijn niet zichtbaar voor
andere deelnemers tot u ze publiceert. U kunt uw aantekeningen op elk gewenst moment tijdens de vergadering
publiceren.

Stap 1 Open het deelvenster Aantekeningen in het vergaderingsvenster.
Stap 2 Typ uw aantekeningen in het vak.
Stap 3 Optioneel. Klik op Publiceren om uw aantekeningen te publiceren, zodat ze in het deelvenster Aantekeningen van iedere

deelnemer worden weergegeven.

Ondertiteling leveren
Als de vergaderinghost u heeft aangewezen als ondertitelaar voor een vergadering, kunt u ondertiteling typen
in het deelvenster Ondertiteling in uw vergaderingsvenster. Voor het typen van ondertiteling kunt u een
standaard- of een stenotoetsenbord gebruiken, en automatische vertaalsoftware.
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Uw ondertiteling is in realtime zichtbaar voor andere deelnemers aan de vergadering, met één regel tegelijk.

Stap 1 Open het deelvenster Ondertiteling.
Stap 2 Typ uw ondertiteling in het vak.
Stap 3 Nadat u een regel ondertiteling hebt getypt, kunt u deze op een van de volgende manieren publiceren naar het deelvenster

Ondertiteling van iedere deelnemer:

• Druk op de toets Enter op het toetsenbord van uw computer.

• Klik op Publiceren in het deelvenster Ondertiteling.

Aantekeningen opslaan naar een bestand
Als u persoonlijke of openbare aantekeningen (vergaderingnotulen) of notities maakt tijdens een vergadering,
kunt u uw aantekeningen of ondertiteling opslaan in een tekstbestand op uw computer. U kunt ook
aantekeningen of ondertiteling opslaan die door een andere deelnemer of ondertitelaar zijn gepubliceerd op
uw deelvensters Aantekeningen of Ondertiteling.

Zodra u nieuwe aantekeningen toevoegt aan een bestand, kunt u de wijzigingen opslaan of een nieuwe versie
van de aantekeningen opslaan in een ander bestand.

Stap 1 Klik op Opslaan in het deelvenster Notities of Ondertiteling.
Het dialoogvenster Aantekeningen opslaan als wordt weergegeven.

Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef een naam op voor het bestand en klik vervolgens op Opslaan.
Stap 4 Als u een kopie van de aantekeningen naar een ander bestand wilt opslaan, selecteert u Bestand > Opslaan als >

Aantekeningen.
Het dialoogvenster Aantekeningen opslaan als wordt weergegeven.

Stap 5 Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

• Typ een nieuwe naam voor het bestand.

• Kies een nieuwe locatie waar u het bestand wilt opslaan.

Stap 6 Klik op Opslaan.
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U kunt ook alles van de volgende informatie over de vergadering tegelijk opslaan:Opmerking

• gedeelde presentaties of documenten

• chatberichten

• aantekeningen

• vragenlijst

• enquêteresultaten

Als u alle informatie tegelijk wilt opslaan, selecteert u Bestand > Alles opslaan. In dit geval worden
de bestanden opgeslagen onder hun standaard bestandsnamen. Op deze manier wordt voorkomen
dat een bestand dat u al hebt opgeslagen, wordt vervangen door het nieuw opgeslagen bestand.

   WebEx-vergaderingen beheren
50

Inhoud delen
Aantekeningen opslaan naar een bestand


	WebEx-vergaderingen beheren
	Inhoud
	WebEx-vergaderingen beheren
	Een vergadering hosten
	Het vergaderingsvenster
	Taken voor Snelle referentie: een vergadering hosten

	Vergaderrechten
	Rechten toewijzen of verwijderen

	Vergaderingdeelvensters
	Deelvensters
	Deelvensters beheren
	Overzicht van het deelvenster Bedieningselementen vergadering
	Het formaat van inhoudviewer en deelvenstergebied wijzigen

	Toegang via het toetsenbord
	Het vergaderingsvenster openen met het toetsenbord
	Werken met de deelnemerslijst
	Tekst kopiëren uit het chatvenster
	Tekst opgeven in een invoervak
	Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering tijdens delen

	Ondersteuning voor schermlezers
	Videoconferenties
	Video verzenden en ontvangen
	Minimale systeemvereisten voor videoconferenties
	Taken voor Snelle referentie: videoconferentie
	Focus vergrendelen op één deelnemer
	Videoweergave beheren tijdens delen
	Video- en audiogegevens verkrijgen tijdens een vergadering

	Inhoud delen
	Inhoud delen
	Taken voor Snelle referentie: inhoud delen
	Een bestand delen
	Een importmodus kiezen voor het delen van presentaties
	Navigeren door dia's, pagina's of witborden met behulp van de werkbalk
	Automatisch doorgaan naar de volgende pagina of dia
	Animaties en diaovergangen weergeven in een gedeelde presentatie
	Nieuwe pagina's toevoegen aan gedeelde bestanden of witborden
	Afbeeldingen plakken in dia's, pagina's of witborden
	Een presentatie, document of witbord opslaan
	Een opgeslagen presentatie, document of witbord openen
	Presentaties, documenten of witborden afdrukken

	Webinhoud delen
	Verschillen tussen het delen van webinhoud en het delen van een webbrowser

	Een toepassing delen
	Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Mac)
	Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Windows)
	Tips voor het delen van software

	Info over het delen van een externe computer
	Het delen van een externe computer starten
	Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer
	Het delen van een externe computer stoppen
	Een gedeelde externe computer beheren

	Een enquête afnemen
	Een vragenlijst maken (voor Windows)
	Een vragenlijst maken (voor Mac)
	Een vragenlijst bewerken
	Een timer weergeven tijdens enquête
	Een enquête openen
	Enquêteresultaten delen met deelnemers
	De resultaten van een enquête opslaan
	Een enquêtevragenlijst opslaan in een vergadering
	Een enquêtevragenlijstbestand openen

	Bestanden overdragen en downloaden tijdens een vergadering
	Bestanden publiceren tijdens een vergadering
	Bestanden downloaden tijdens een vergadering

	Aantekeningen beheren en maken
	Een notulist aanwijzen
	Een ondertitelaar aanwijzen
	Ondertiteling inschakelen
	Persoonlijke aantekeningen maken
	Openbare aantekeningen maken (vergaderingnotulen)
	Ondertiteling leveren
	Aantekeningen opslaan naar een bestand



