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K A P I T E L  1
Hantera WebEx-möten

Lär dig hur man är värd för och hanterar WebEx-möten och tillåter mötesdeltagare att dela innehåll, chatta,
skicka video och interagera med varandra.

Hantera WebEx-möten    
1



   Hantera WebEx-möten
2

Hantera WebEx-möten



K A P I T E L  2
Vara värd för ett möte

Som värd för ett WebEx-möte har du ett övergripande ansvar för möteshanteringen. I mötesfönstret finns
ett forum där du kan hantera alla aspekter av mötet och göra det möjligt för mötesdeltagarna att chatta, skicka
video, dela information och interagera med varandra via dokument, presentationer, whiteboards, program
med mera.

Om du är värd för ett möte som omfattar TelePresence-system är följande WebEx-funktioner inte
tillgängliga:

OBS!

• Spela in

• Omröstning

• Filöverföring

• Chatt (med rumsdeltagare i TelePresence)

• Mötesfönstret, sida 3

• Snabbåtgärder: vara värd för ett möte, sida 4

Mötesfönstret
Du delar eller granskar innehåll med verktygen i Mötesfönstret. Du kan använda panelerna för att chatta,
anteckna och utföra andra aktiviteter. När du startar eller deltar i ett möte öppnas mötesfönstret med flikarna
Snabbstart,Mötesinformation och Du ser på vänstra sidan och en panel på den högra sidan. Nästintill allt
du vill åstadkomma under ett möte kan göras härifrån.

Följande är en kort översikt över flikarnas funktioner i mötesfönstret:

• I fliken Snabbstart kan du utföra åtgärder som att spela in mötet, lämna mötet, välja ljudanslutning,
dela datorskärm och bjuda in ytterligare mötesdeltagare.

• FlikenMötesinformation ger information som liknar e-postinbjudan t.ex. namnet på mötesvärden,
ljudanslutningsnummer och ditt deltagar-ID.

• Fliken Du visar visar innehållet som värden delar med mötesdeltagarna.
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Snabbåtgärder: vara värd för ett möte
Gör så här ...Om du vill ...

Välj Bjud in och påminn, välj inbjudningsmetod
och ange efterfrågad information.

Bjuda in deltagare till ett pågående möte

VäljMötesdeltagare > Inträdes- och utträdeston.

(Finns inte i Training Center)

Stänga av ljudsignaler när mötesdeltagare träder in
eller ut

VäljMöte > Välkomstmeddelande.Redigera välkomstmeddelande under ett möte

Välj Spela in.
Pausa och återuppta inspelningen som du vill
för att undvika att flera inspelningsfiler
skapas.

Tips
Spela in ditt möte

Högerklicka på den inringande användarens namn i
mötesdeltagarlistan och välj Byt namn.

(Finns inte i Training Center)

Byta namn på en användare som ringer in

Välj Arkiv > Egenskaper och välj sedan
Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när en mötesdeltagare
träder in i eller deltar i mötet

Välj Arkiv > Egenskaper och välj sedan
Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när en mötesdeltagare
träder in i ett chattmeddelande

Dra WebEx-bollen från den förra presentatören till
nästa presentatör.

• Om du visar miniatyrer av mötesdeltagarna
håller dumusen över enminiatyr och väljerGör
till presentatör.

• Om du delar i helskärmsläge håller du musen
över dockningsfältet överst på skärmen och
väljerTilldela >Gör till presentatör och väljer
därefter en mötesdeltagare.

Utse någon annan till presentatör

Högerklicka på en mötesdeltagares namn eller
miniatyr och välj Ändra roll till > Värd.

Om du planerar att återta värdrollen senare
skriver du ner värdnyckeln som visas i fliken
Mötesinformation i mötesfönstret.

Tips

Utse någon annan till värd

Välj ditt namn i mötesdeltagarlistan, därefter
Mötesdeltagare > Återta värdroll och ange
informationen som efterfrågas.

Återta värdrollen
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Gör så här ...Om du vill ...

Gör något av följande:

• Välj namnet på den deltagare som du vill ta bort
och välj sedan Deltagare > Avvisa.

• Högerklicka på den inringande användarens
namn i mötesdeltagarlistan och välj Avvisa.

Ta bort en mötesdeltagare från ett möte

VäljMöte > Begränsa åtkomst.

Det här alternativet förhindrar vem som helst
från att ansluta till mötet, inklusive deltagare
som har blivit inbjudna till mötet men ännu
inte har börjat delta.

Tips

Begränsa åtkomst till ett möte

VäljMöte > Återställ åtkomst.Återställ åtkomst till möte

Välj Arkiv > Lämna möte.

Om du är mötesvärden ska du först överföra
värdrollen till en annan deltagare innan du
lämnar mötet.

Tips

OmMeeting Center-värden lämnar utan att överföra
värdrollen kommer en annan deltagare att automatiskt
överta värdrollen.

Lämna mötet

Välj Arkiv > Avsluta möte.

Som mötesvärd kan du även lämna ett möte
utan att avsluta det. Innan du lämnar mötet
ska du först överföra värdrollen till en annan
mötesdeltagare.

Tips

Avsluta möte

När du avslutar ett möte uppmanas du automatiskt att
skapa ett Cisco Spark-rum.

Välj Ja! Skapa rum.

Alla mötesdeltagare inkluderas i rummet.

Du måste ha både WebEx- och Cisco
Spark-privilegier aktiverade i Cisco
Collaboration Management Tool eller i
WebEx Site Administration för att denna
integrering ska stödas.

Tips

Skapa ett Cisco Spark-rum

Kryssa i Dela mötesinspelning med inbjudna i
dialogrutan Avsluta möte.

Du kan välja vilka deltagare du vill dela
inspelningen med genom att kryssa för deras
namn i listan över mötesdeltagare.

Tips

Dela en mötesinspelning.
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K A P I T E L  3
Mötesprivilegier

Alla mötesdeltagare startar mötet med standardprivilegier om inte värden har angett annat vid
schemaläggningen.

• Bevilja eller ta bort privilegier, sida 7

Bevilja eller ta bort privilegier

Steg 1 I mötesfönstret väljer duMötesdeltagare > Tilldela privilegier.
Steg 2 Välj en mötesdeltagare eller Alla mötesdeltagare.
Steg 3 För att bevilja privilegier för alla kryssar du i Tilldela alla privilegier och klickar på Tilldela.
Steg 4 För att bevilja eller ta bort särskilda privilegier gör du följande:

• För chattprivilegier väljer du flikenKommunicera och kryssar i eller kryssar ur tillämpliga alternativ med följande
i åtanke:

• Privata chattar visas endast i den valda användarens chattfönster.

• Offentliga chattar visas i allas chattfönster.

• Kontakta operatören privat – detta alternativ är endast tillgängligt om din webbplats innefattar alternativet
för privat operatör. Deltagare kan när som helst under en telekonferens ringa 00 för att kontakta operatören
för telekonferenstjänsten.

• For dokument-, visnings- eller mötesprivilegier väljer du flikenMötesdeltagare och kryssar i eller kryssar ur
tillämpliga alternativ med följande i åtanke:

• Visa > Mötesdeltagarlista – om detta alternativ inte har valts kan mötesdeltagarna endast se värdens och
presentatörens namn i Mötesdeltagarpanelen.

• Visa > Miniatyrer – detta privilegium gör det möjligt för mötesdeltagarna att när som helst visa miniatyrer
av sidor, bilder eller whiteboards, oavsett vilket innehåll som visas i presentatörens innehållsvisare. Om
deltagarna har detta privilegium kan de visa sidor i helskärm i innehållsvisaren, oavsett om de också har
privilegiet Alla sidor.
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• Visa > Alla sidor – detta privilegium gör det möjligt för mötesdeltagarna att navigera på egen hand mellan
sidor, bilder och whiteboards.

•Möte > Dela dokument – detta privilegium gör det möjligt för mötesdeltagarna att dela dokument,
presentationer och whiteboards i innehållsvisaren, samt kopiera och klistra in sidor, bilder och whiteboards.
Deltagare kan endast dela UCF-multimediepresentationer eller -filer om värden väljer att aktivera
UCF-multimedia för deltagare när mötet schemaläggs.

Steg 5 Klicka på Tilldela när du är färdig.
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K A P I T E L  4
Mötespaneler

• Paneler, sida 9

• Hantera paneler, sida 10

• Översikt av möteskontrollpanelen, sida 10

• Ändra storlek på innehållsvisaren och panelområdet, sida 10

Paneler
När du startar eller ansluter till ett möte öppnas ditt mötesfönster med snabbstartsområdet till vänster och ett
panelområde till höger. Nästintill allt du vill åstadkomma under ett möte kan göras härifrån.

Panelområdet visar inledningsvis ett antal standardpaneler. Andra paneler finns tillgängliga från ett ikonfält
överst i panelområdet.

Varje panel har en meny med kommandon relaterade till panelen. Beroende på vilket operativsystem du
använder får du åtkomst till panelernas kommandon genom att göra följande:

• Windows – högerklicka i panelens namnalista för att se en menymed kommandon relaterade till panelen.

• Mac – håll ned Ctrl och klicka för att se en meny med kommandon relaterade till panelen.

Panelaviseringar 

En orange varning visas om en panel är komprimerad eller stängd och kräver din uppmärksamhet.
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Hantera paneler

Steg 1 Klicka på Fler alternativ i panelfältet.
Steg 2 Välj Hantera paneler.
Steg 3 Välj vilka paneler du vill lägga till eller ta bort och i vilken ordning de ska visas.
Steg 4 Klicka på OK.

Översikt av möteskontrollpanelen
När du granskar eller fjärrstyr ett delat program, en datorskärm eller webbläsare, eller granskar en delad
fjärrstyrd dator, kan presentatören växla mellan en standardvy och en helskärmsvy.

I helskärmsvy har du åtkomst till panelerna frånMöteskontrollpanelen som du hittar överst på skärmen.

Ändra storlek på innehållsvisaren och panelområdet
När du delar ett dokument eller en presentation, kan du kontrollera storleken på innehållsvisaren genom att
göra panelområdet smalare eller bredare.

Klicka på delningslinjen mellan innehållsvisaren och panelerna.

• Dra linjen åt vänster om du vill göra området för panelerna bredare.

• Dra linjen åt höger om du vill göra innehållsvisaren större.
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K A P I T E L  5
Tangentbordsåtkomst

• Öppna mötesfönstret med hjälp av tangentbordet, sida 11

• Arbeta med mötesdeltagarlistan, sida 12

• Kopiera text från chattpanelen, sida 13

• Skriva text i en inmatningsruta, sida 13

• Öppna möteskontrollpanel under delning, sida 14

Öppna mötesfönstret med hjälp av tangentbordet
Deltagare medWindows-operativsystem som har speciella behov eller som är Power-användare kan navigera
runt i mötesfönstret med snabbkommandon på tangentbordet. Vissa av dessa genvägar är standard iWindows.

För attTryck

Växla mellan innehållsområdet och panelområdetF6

• Växla mellan öppna dokument i innehållsområdet av mötesfönstret

• Navigera i panelområdet

• Växla mellan flikar i följande dialogrutor

◦ Bjud in och påminn

◦ Inställningar

◦ Mötesalternativ

◦ Mötesdeltagares privilegier

Ctrl+Tab
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För attTryck

• Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

◦ Deltagarpanel

◦ Chattpanel

◦ Anteckningspanel

◦ Panel för dolda texter

◦ Filöverföringsfönster

◦ Flikar för delade whiteboards och flikar

• Arbeta med mötesdeltagarlistan

• Kopiera text från chattpanelen

Shift+F10

Växla mellan element, t.ex. knappar, fält och kryssrutor inom en dialogruta
eller panel

Flik

Växla mellan alternativ i dialogrutorPiltangenter

Stänga dialogrutorAlt+F4

• Markera eller avmarkera en alternativruta

• Skriva text i en inmatningsruta

Blanksteg

Verkställa kommandot för den aktiva knappen (ersätter vanligtvis ett musklick)Retur

Kopiera text från chattpanelenCtrl+A

Visa möteskontrollpanelen i helskärmslägeCtrl+Alt+Shift

Dölja möteskontroller, paneler och meddelandenCtrl+Alt+Shift+H

Arbeta med mötesdeltagarlistan
Mötesdeltagarpanelen har en högerklicksmeny som ger dig möjlighet att ange inställningar för en deltagare
beroende på din roll i mötet.

Om du är värd eller presentatör kan du t.ex. göra någon till presentatör eller stänga av en deltagares mikrofon
om den orsakar störningar.
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Om du inte är värd eller presentatör kan du t.ex. be att få bli presentatör eller stänga av din mikrofon.

Steg 1 Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till deltagarpanelen.
Steg 2 Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan deltagare.
Steg 3 Välj Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss deltagare.
Steg 4 Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan tillgängliga alternativ.

Kopiera text från chattpanelen
I chattpanelen finns en snabbmeny där du kan kopiera text från chattens historikområde.

Steg 1 Se till att du befinner dig i rätt del av mötesfönstret genom att göra följande:

• Tryck på F6 för att växla från innehållsområdet till panelområdet av mötesfönstret.

• Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan paneler tills du når chattpanelen.

• Tryck på Tabb tills du befinner dig i chatthistoriken.

Steg 2 När fokus är på chattens historikområde, väljer du Shift+F10 för att öppna snabbmenyn.
Steg 3 För att markera en del av texten flyttar du markören med piltangenterna och använder sedan Shift-[Pil] för att markera

texten.
Du kan även använda Ctrl+A för att markera hela chattexten.

Skriva text i en inmatningsruta
Vill du skriva text i en inmatningsruta? Så här besvarar du frågor i en omröstning.

Steg 1 Navigera mellan frågorna med hjälp av Tabb-tangenten.
Steg 2 Flytta mellan svaren med uppåt- och nedåtpilarna.
Steg 3 Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller Retur-tangenten för att skriva

svaret.
Steg 4 Klicka på Retur eller Esc för att slutföra redigeringen.
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Öppna möteskontrollpanel under delning
Under delning är möteskontrollpanelen delvis dold längst upp på skärmen.

Steg 1 Tryck in Ctrl+Alt+Shift för att visa panelen.
När panelen visas ligger inmatningsfokus på Deltagarikonen.

Steg 2 Gör följande:

• Använd Tabb för att ändra fokus

• Tryck på Enter för att aktivera en funktion

• Gå tillbaka till ett delningsområde från möteskontrollpanelen genom att trycka in Alt+Tabb, precis som man gör i
Windows-program för att byta mellan poster:

Om du delar en fil väljer du WebEx-bollen för att gå tillbaka till delningsområdet.

Om du delar ett program trycker du på programmet för att åter fokusera på det.

Vid delning av din skärm väljer du vilket program du vill dela.

Vill du växla från möteskontrollpanelen till en annan öppen panel, t.ex. deltagarlistan, trycker du på
F6.

OBS!

   Hantera WebEx-möten
14

Tangentbordsåtkomst
Öppna möteskontrollpanel under delning



K A P I T E L  6
Stöd för skärmläsare

Cisco WebEx Meetings stöder programvaran JAWS för skärmläsning av följande element:

• programmenyer och listrutemenyer

• namn på delade filer och flikar

• knappar på snabbstartsidan, knappnamn och verktygstips

• paneler och panelfältets knappar, knappnamn och verktygstips

• kommenteringspanel och verktygsfält

• verktygsfält för delat innehåll i mötesfönster

• panelknappar, knappnamn och verktygstips för möteskontroller
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K A P I T E L  7
Videokonferenser

• Skicka och ta emot video, sida 17

• Lägsta systemkrav för videokonferenser, sida 18

• Snabbåtgärder: videokonferenser, sida 19

• Lås fokus på en mötesdeltagare, sida 19

• Hantera videovisning under delning, sida 20

• Hämta video- och ljuddata under ett möte, sida 20

Skicka och ta emot video
Du kan skicka videoklipp om din dator har en videokamera installerad. Andra deltagare ser dig eller det du
riktar webbkameranmot. Deltagare behöver inte ha en webbkamera installerad på sina datorer för att se video.

WebEx Meeting Center och Training Center har stöd för högupplöst video (HD) med en upplösning på upp
till 720 pixlar. ÖvrigaWebEx-tjänster, t.ex. Event Center och Support Center, har stöd för högkvalitativ video
med en upplösning på upp till 360 pixlar. Tekniken justerar automatiskt videon till högsta kvalitet för varje
mötesdeltagare enligt deras datormöjligheter och bandbredd.

Din administratör kan ange videoalternativen på webbplatsnivå. En mötesvärd kan ange videoalternativen
både i schemaläggaren och på mötet. Om din webbplats eller ditt möte inte stöder högupplöst video eller
högkvalitativ video kommer standardupplösning att användas för videovisning.

Om du hanterar ett Meeting Center-möte som omfattar TelePresence-system är följande funktioner inte
tillgängliga:

OBS!

• Spela in

• Omröstning

• Filöverföring

• Chatt med rumsdeltagare i TelePresence
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Lägsta systemkrav för videokonferenser
Om du vill sända eller ta emot video med en upplösning på 360 pixlar måste ditt system uppfylla följande
minimikrav:

Vad du behöverÅtgärd

• En webbkamera som kan återge högupplöst
video. WebEx stöder de flesta webbkamerorna
av den här typen.

• En dator med minst 1 GB RAM och
dubbelkärnig processor.

• En snabb nätverksanslutning.

Skicka

• En dator med minst 1 GB RAM och
dubbelkärnig processor.

• En snabb nätverksanslutning.

Ta emot

Om du vill sända eller ta emot video med en upplösning på 720 pixlar måste ditt system uppfylla följande
minimikrav:

Vad du behöverÅtgärd

• En webbkamera som kan återge högupplöst
video. WebEx stöder de flesta webbkamerorna
av den här typen.

• En dator med minst 2 GB RAM-minne och
processor med fyra kärnor.

• En snabb nätverksanslutning.

Skicka

• En dator med minst 2 GB RAM och
dubbelkärnig processor.

• En snabb nätverksanslutning.

Ta emot
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Snabbåtgärder: videokonferenser
Gör så här ...Om du vill ...

Välj videoikonen intill ditt namn.

Ikonen blir grön under videosändning.

Starta eller stoppa videosändning

Välj ikonen Mötesdeltagare i det övre högra hörnet
av videoskärmen.

Visa alla mötesdeltagare som sänder video

Välj Stäng helskärmsläge i fönstrets övre högra hörn.Återgå till mötesfönstret

Välj ikonen Expandera i det övre högra hörnet av den
aktiva talarens skärm.

Med helskärmsvisningen kan du fortsätta sända eller
ta emot högupplöst video (gäller endast Meeting
Center och Training Center).

Visa aktiv talare (eller denmötesdeltagare som värden
väljer att fokusera på) i helskärmsläge

Välj ikonen Minimera i det övre högra hörnet av
skärmen.

Återgå till vyn där du ser alla som sänder video

Windows:

Välj alternativikonen i deltagarpanelens övre högra
hörn.

Mac:

Välj alternativikonen i deltagarpanelens nedre högra
hörn.

Ställ in webbkameraalternativ som kontrast, skärpa
och ljusstyrka

Observera att alternativen kan variera beroende på
webbkameratyp.

Välj alternativikonen i deltagarpanelens övre högra
hörn.

Aktivera eller inaktivera automatisk sändning av
video under alla möten

Inaktivera videopopuppfönstret för kommandemöten

Lås fokus på en mötesdeltagare
Om du är värd kan du välja vilken video alla ska kunna se.

Steg 1 Välj namnet på deltagaren som visas i videoskärmen.
Rutan Lås fokus på en mötesdeltagare visas.

Steg 2 Välj vem du vill att mötesdeltagarna ska se.

• Om du vill att skärmen ska fokusera på den person som talar för närvarande väljer du Den aktiva talaren.
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Videon växlar kontinuerligt för att visa den som för närvarande talar högst.

• Om du vill att skärmen ska fokusera på en särskild mötesdeltagare väljer duEn särskildmötesdeltagare och väljer
sedan namnet på mötesdeltagaren.

Alla deltagare ser då den personen, oavsett vem som talar.

Steg 3 Klicka på OK.

Hantera videovisning under delning
Gör så härFör att

Välj ikonen i den översta högra delen av din egna videoskärm.Minimera din egen skärm vid delning

Välj ikonen i den nedre högra delen av den flytande panelen.Återställa din egen skärm vid delning

Välj videoikonen i mitten av din egna videoskärm.Stoppa eller visa egen skärm

Välj nedåtpilen i det övre vänstra hörnet av din egen skärm.Minimera videoskärmen vid delning

Markera det nedre högra hörnet och dra kanten.Ändra storlek på videoskärmen

Markera och dra fönstret till en annan plats på skärmen.Flytta videoskärmen

Välj ikonen Mötesdeltagare i det övre högra hörnet av skärmen.Växla till vyn Alla

Hämta video- och ljuddata under ett möte
Har du ljud- eller videoproblem under ett möte? Om du kontaktar den tekniska supporten är de video- och
ljuddata som du kan hämta från mötet bra att ha till hands.

• För att hämta ljud- och videodata när du befinner dig i mötesfönstret väljer duMöte > Ljud- och
videostatistik…

• För att hämta ljud- och videodata medan du visar alla som sänder video högerklickar du på den aktiva
talarens skärm och väljer Ljud- och videostatistik…

Innan du börjar

Det här ämnet gäller endast Meeting Center och Training Center.
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K A P I T E L  8
Dela innehåll

• Dela innehåll, sida 21

• Snabbåtgärder: dela innehåll, sida 22

• Dela en fil, sida 24

• Dela webbinnehåll, sida 30

• Dela som program, sida 31

• Dela en fjärrdator, sida 34

• Gör en omröstning, sida 37

• Överföra och hämta filer under ett möte, sida 41

• Hantera och göra anteckningar, sida 42

Dela innehåll
Meeting Center har stöd för flera olika typer av innehållsdelning.

Fildelning

Fildelning är idealiskt när du presenterar information som du inte behöver redigera under mötet, t.ex. en video-
eller bildpresentation. Mötesdeltagarna kan göra följande:

• Se delade filer i sina innehållsvisare utan att de själva behöver ha de program som innehållet skapades
med.

• Se en mediefil, till exempel en video, utan att de själva behöver ha specialprogramvara eller
specialmaskinvara.

• Se alla animerings- och övergångseffekter i delade Microsoft PowerPoint-bilder.
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Animationer och övergångar stöds inte för Office 2013-användare som delar
PowerPoint-bilder. Använd istället program- eller skärmdelning. När mötet har startats
kan du öppna en presentation eller ett dokument som ska delas. Du behöver inte välja
eller ”ladda” dem före mötet.

OBS!

Webbinnehållsdelning

Med webbinnehåll avses innehåll som finns på det allmänt åtkomliga internet eller webben, i ditt företags
intranet, på din dator eller en annan dator i ditt privata nätverk. Webbinnehåll innefattar:

• webbsidor, inklusive sidor som innehåller inbäddade mediafiler, som flash-, ljud- eller videofiler

• fristående mediafiler, som flash-, ljud- eller videofiler

Programdelning

När du delar programvara, t.ex. ett program, under ett möte kan det visas i de andra mötesdeltagarnas
innehållsvisare eller i ett delningsfönster som öppnas på alla deltagares skärmar. I detta fönster kan du visa:

• ett program (till exempel om ni vill redigera ett dokument som en grupp eller du vill visa teamet hur ett
verktyg fungerar)

• din datorskärm (för att enkelt dela flera program samtidigt och dela filmappar som är öppna på din dator)

• en webbläsare (användbart för att dela särskilda webbsidor med mötesdeltagarna eller visa ett privat
intranät)

• valfritt program eller skärmen på en fjärrdator som har Access Anywhere installerat (till exempel om
du är på resa och datorn på ditt kontor har den information du behöver)

Du kan när som helst under mötets gång bevilja deltagare privilegier som gör det möjligt för dem att
kommentera, spara, skriva ut och visa olika vyer av delat innehåll.

Snabbåtgärder: dela innehåll
Endast värd och presentatör

Gör så här ...Om du vill ...

Välj Ny whiteboard högst upp i innehållsvisaren.Starta en ny whiteboard

Välj Dela > Whiteboard.

Du kan lägga till flera sidor på en delad
whiteboard. Du kan dela flera whiteboards.

OBS!

Dela en whiteboard

Välj Dela >Webbläsare och gå sedan till en
webbsida i din webbläsare.

Dela din webbläsare

I möteskontrollpanelen väljer duKommentera. Välj
ett kommenteringsverktyg.

Påbörja kommentering
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Gör så här ...Om du vill ...

I verktygsfältet väljer du Spara kommentarer.

Deltagarna kan inte använda detta alternativ
om inte värden eller presentatören beviljar
dem privilegiet Skärmbild. Som värd gäller
att om du delar licensskyddad programvara
kanske du vill vara säker på att detta
privilegium är avstängt.

OBS!

Spara kommentarer

Klicka på nedåtpilen till höger om ikonen för
Suddverktyget och välj Rensa mina kommentarer.

Det är endast kommentarer på den sida eller bild som
visas i innehållsvisaren som raderas. Inga
kommentarer raderas på andra sidor eller bilder.

Rensa kommentarer som du har gjort

Klicka på nedåtpilen till höger om ikonen för
Suddverktyget och välj sedan Rensa min pekare.

Rensa din pekare

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan
Visa > Helskärm för mötesdeltagare.

Visa delade program i en helskärmsbild.

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan
Visa > Synkronisera för alla.

Synkronisering av vyer har ingen inverkan på
storleken på det fönster som delade program visas i
på deltagarnas skärmar. Deltagarna har oberoende
kontroll över storleken på sina vyer.

Synkronisera din vy med mötesdeltagarnas

I möteskontrollpanelen väljer du Kommentera och
sedan Tillåt kommentarer.

Låt mötesdeltagare kommentera i delad programvara

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen på
knappen Tilldela och väljer Överför tangentbords-
och muskontroll > Acceptera alla förfrågningar
automatiskt.

Automatiskt låta mötesdeltagare styra delad
programvara

Välj din mus på din dators skrivbord för att återta
kontrollen över den delade programvaran.

Deltagaren som kontrollerade programmet kan ta
tillbaka kontrollen när som helst genom att klicka
med musen.

Återta kontrollen över delad programvara
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Endast deltagare

Gör så här ...Om du vill ...

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan
Visa. Välj ett alternativ från menyn.

Om du behöver växla snabbt från standardvyn till
helskärmsvyn av ett delat program dubbelklickar du
på den delade programvaran.

Kontrollera din vy över delade program

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och
därefter Stoppa <option>, t.ex. Stoppa
programdelning.

Stänga ditt delningsfönster

Välj Begär kommentering i möteskontrollpanelen.Begära kommenteringskontroll i delade program

I verktygsfältet väljer du Spara kommentarer.

Du kan inte använda det här alternativet om inte
värden eller presentatören ger dig privilegiet
Skärmbild.

Spara kommentarer

Välj Be om kontroll i möteskontrollpanelen.Begära fjärrkontroll av delade program

Dela en fil
Du kan dela en fil på din dator, t.ex. ett dokument, en presentation eller en video. Mötesdeltagare kan se den
delade filen i sina innehållsvisare.

Delning av Microsoft Office 2013-filer stöds.OBS!

Steg 1 Välj Dela > Fil (inklusive video).
Steg 2 Välj en eller flera filer som du vill dela och sedan Öppna.

Filerna laddas en åt gången och en statusindikator visas i innehållsområdet på dokumentflikarna. Den delade filen visas
i innehållsvisaren.

Med alternativen kan du dela många populära mediefiltyper. Blandmediefilerna som stöds i MicrosoftWindows
finns .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .mpeg, .avi, .wav, .mp4, .qt, .mov och .flv. Bland mediefilerna som stöds i Mac
OS finns AVI, DivX, .mkv och .GVI. Bland mediefilerna som inte stöds finns .rmi, .ram, .ra och RMVB.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Om ett delat dokument använder sig av ett anpassat typsnitt som inte visas på rätt sätt ska du väljaMöte >
Alternativ > Importläge > Drivrutin för skrivare. Klicka sedan på OK.
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Testade mediefiltyper

Följande tabeller listar de mediefiltyper som har testats och verifierats påWindows- och Mac-plattformar och
deras motsvarande kodek.

Filtyperna i tabellerna avser endast filtyper som har testats. Faktiska resultat kan bero på videokodeken
på din lokala dator.

OBS!

Tabell 1: Windows-plattform

FilformatLjudkodekVideokodekContainer
(plugin-program)

wmvWMAWMV8WMV

wmvWMAWMV9WMV

aviPCMIcke-komprimerad
RGB24

AVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVSaknasWAV

wmaWMASaknasWMA

mp3MP3SaknasMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV

Tabell 2: Mac-plattform

FilformatLjudkodekVideokodekContainer
(plugin-program)

flvAACH.264FLV

mp3MP3SaknasMP3
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FilformatLjudkodekVideokodekContainer
(plugin-program)

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMIcke-komprimerad
RGB24

AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMIcke-komprimerad
RGB24

MKV

aviMP3MPEG-4XVID

Välja ett importläge för presentationsdelning
Observera att om du ändrar importläget påverkas inte de presentationer som du för närvarande visar. Om du
vill använda ett nytt importläge för en delad presentation måste du först stänga den och sedan dela den igen.

Innan du börjar

Det här ämnet gäller endast Windows-användare.

Steg 1 VäljMöte > Alternativ i mötesfönstret.
Dialogrutan Mötesalternativ öppnas med fliken Allmän vald som standard.

Steg 2 Välj Importläge.
Steg 3 Välj antingen Universal Communicaions Format eller Skrivares drivrutin.

• Universal Communications Format (UCF) – standardläge. Du kan visa animeringar och bildövergångar i Microsoft
PowerPoint-presentationer. I UCF-läget importerar möteshanteraren presentationer snabbare än i läget för skrivarens
drivrutin. Det kan dock hända att sidor och bilder inte alltid visas på samma sätt i möteshanteraren för alla plattformar.

UCF-läget stöds inte för Office 2013-användare som delar
PowerPoint-bilder.

OBS!

• Drivrutin för skrivare – visar delade presentationer som de visas när du skriver ut dem, vilket ger en konsekvent
visning av sidor och bilder i möteshanteraren på olika plattformar. I det här läget går det dock inte att använda
animeringar och bildövergångar. Den första sidan eller bilden kan visas snabbt, men den totala importtiden för alla
sidor eller bilder är vanligtvis längre än i UCF-läget.

Steg 4 Välj OK.
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Navigera bland bilder, sidor och whiteboards med hjälp av verktygsfältet
Du kan navigera till olika sidor, bilder och whiteboards i innehållsvisaren. Varje dokument, presentation och
whiteboard som delas visas överst i innehållsvisaren.

Steg 1 I mötesfönstret väljer du fliken för det dokument, den presentation eller whiteboard som du vill visa.
Om det finns fler flikar än vad som kan visas på en gång använder du nedåtpilen för att visa en lista över övriga flikar.

Steg 2 Klicka på pilalternativen i verktygsfältet för att byta till en annan sida eller bild att visa.
OBS! • Du kan även navigera till olika sidor eller bilder i ett dokument, en presentation eller whiteboard som

delas, genom att visa minibilder.

• Du kan byta sidor eller bilder automatiskt, efter ett tidsintervall som du själv anger.

• Om presentationen innehåller animeringar och bildövergångar kan du styra dem med verktygsfältet eller
kortkommandon.

Byt sidor och bilder automatiskt
När du delar ett dokument eller en presentation i innehållsvisaren kan du automatiskt byta sidor eller bilder
efter ett visst tidsintervall. Du kan när som helst stoppa det automatiska sid- eller bildbytet när du har startat
det.

Steg 1 I mötesfönstret väljer du fliken till dokumentet eller presentationen som du vill ska byta sidor och bilder automatiskt.
Steg 2 Välj Visa > Byt sidor automatiskt.
Steg 3 För att ändra tidsintervall för avancerande sidor, gör något av följande:

• Klicka på uppåt- eller nedåtknapparna för att öka eller minska intervallet.

• Skriv in ett önskat tidsintervall.

Steg 4 Klicka på Start.
Steg 5 För att starta om byte av sidor och bilder när alla sidor och bilder har visats kryssar du i Återgå till början och fortsätt

byta sidor.
Steg 6 Valfritt. Stäng dialogrutan Byt sidor automatiskt genom att klicka på knappen Stäng högst upp till höger i dialogrutan.

Sidorna eller bilderna fortsätter att bytas automatiskt efter angivet tidsintervall.

Steg 7 För att stoppa automatiskt sid- och bildbyte öppnar du dialogrutan Byt sidor automatiskt igen och klickar på Stoppa.
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Visa animeringar och bildövergångar i en delad presentation

Innan du börjar

• Animationer och övergångar stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder. Använd
istället program- eller skärmdelning.

• När du delar en Microsoft PowerPoint-presentation i innehållsvisaren kan du animera text och
bildövergångar på samma sätt som när du använder alternativet Bildspel i PowerPoint.

• För att visa bildanimeringar och bildövergångar måste du dela presentationen som en UCF-fil (Universal
Communications Format). När du använder importinställningen UCF konverteras en PowerPoint-fil
automatiskt till en UCF-fil när du delar den.

• Om någon av mötesdeltagarna använder Java Meeting Manager visas inte animeringar och bildspel
under mötets gång.Mötesvärden kan förhindra mötesdeltagare från att delta i ett möte med JavaMeeting
Manager när personen schemalägger mötet.

Steg 1 Kontrollera att innehållsvisaren är aktiv genom att klicka i visaren.
Du ser att innehållsvisaren är aktiv genom att en blå kantlinje visas runt bilden i visaren.

Steg 2 Använd pilarna i verktygsfältet för att bläddra i din presentation.

Lägga till nya sidor i delade filer eller whiteboards
När du delar en fil eller en whiteboard i innehållsvisaren kan du lägga till en ny tom sida för kommentarer.

Steg 1 I innehållsvisaren väljer du fliken för det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill lägga till en sida
eller bild i.

Steg 2 Välj Redigera > Lägg till sida.
En ny sida visas i innehållsvisaren sist i det aktuella dokumentet, presentationen eller whiteboarden som har valts.

Om du har lagt till flera sidor i en delad fil eller whiteboard kan du visa miniatyrer för att göra det enkelt att visa
och navigera bland dina tillagda sidor.

Tips

Klistra in bildfiler i bilder, sidor eller whiteboards
Om du kopierar en bitmappsbild till Urklipp på datorn kan du klistra in bilden i en ny sida, bild eller whiteboard
i innehållsvisaren.
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Innan du börjar

Du kan klistra in valfri typ av bitmappsbild, exempelvis GIF, JPEG, BMP eller TIF, i innehållsvisaren. Det
går dock inte att klistra in andra typer av bilder, exempelvis EPS- eller Photoshop (PSD)-bilder.

Steg 1 Välj fliken för det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill klistra in en bild i, i innehållsvisaren.
Steg 2 Välj Redigera > Klistra in som ny sida.

Bilden visas på en ny sida i innehållsvisaren, sist i det dokument, den presentation eller den whiteboard som har valts.

Spara en presentation, ett dokument eller en whiteboard
Du kan spara ett delat dokument, en delad presentation eller en delad whiteboard som visas i innehållsvisaren.
En sparad fil innehåller alla sidor eller bilder i dokumentet, presentationen eller whiteboarden som för
närvarande visas i innehållsvisaren, inklusive alla kommentarer och punkter som du eller andra deltagare har
lagt till.

Filer du sparar är i Universal Communications Format (UCF). Du kan öppna en .ucf-fil antingen i ett annat
möte eller när som helst utanför ett möte.

När du har sparat ett nytt dokument, en ny presentation eller en ny whiteboard i en fil kan du spara den på
nytt om du vill skriva över filen eller spara en kopia i en annan fil.

Steg 1 För att spara ett nytt dokument väljer du Arkiv > Spara > Dokument.
Steg 2 Välj en plats att spara filen på.
Steg 3 Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

För att spara en kopia väljer du Spara som > Dokument och skriver därefter antingen in ett nytt namn på filen
eller letar upp en ny sökväg att spara filen på.

OBS!

Öppna ett sparat dokument, en presentation eller en whiteboard
Om du har sparat ett dokument, en presentation eller en whiteboard som visades i innehållsvisaren under ett
möte kan du utföra någon av följande åtgärder:

• Öppna filen i innehållsvisaren under ett annat möte. Endast en presentatör eller mötesdeltagare som har
privilegiet Dela dokument kan öppna en sparad fil under ett möte.

• Öppna filen när som helst på skrivbordet på din dator.

Dokument, presentationer och whiteboards sparas i UCF-format (Universal Communications Format).

Innan du börjar

• UCF stöds inte för Office 2013-användare som använder PowerPoint-bilder.
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• Om filen du vill öppna finns på skrivbordet på din dator dubbelklickar du helt enkelt på den för att öppna
den i WebEx Dokumentvisare.

Steg 1 Välj Arkiv > Öppna och dela.
Steg 2 Välj det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill öppna.
Steg 3 Klicka på Öppna.

Skriva ut presentationer, dokument eller whiteboards
Du kan skriva ut delade presentationer, dokument eller whiteboards som visas i innehållsvisaren. En utskrift
av delat innehåll inkluderar alla tillagda kommentarer och påpekanden.

Steg 1 Välj fliken för det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill skriva ut i innehållsvisaren.
Steg 2 Välj Arkiv > Skriv ut > Dokument.
Steg 3 Välj önskade utskriftsalternativ och skriv ut dokumentet.

När du skriver ut delad information i innehållsvisaren ändrar möteshanteraren storleken på informationen så
att den får plats på den utskrivna sidan. När det gäller whiteboards skriver möteshanteraren dock endast ut
innehållet inom de streckade linjerna på whiteboarden.

OBS!

Dela webbinnehåll
Du kan dela en webbsida som innehåller multimediaeffekter. Sidan öppnas i innehållsvisaren på varje deltagares
skärm. Om innehållet kräver en mediaspelare måste mötesdeltagarna ha tillämplig spelare installerad på sina
datorer.

Steg 1 Välj Dela > Webbinnehåll.
Steg 2 Under Adress anger du URL till platsen där innehållet finns eller väljer det i rullgardinsmenyn.
Steg 3 Under Typ väljer du vilken typ av webbinnehåll du vill dela.
Steg 4 Klicka på OK.

Du kan kopiera en webbadress från vilken källa som helst, till exempel ett annat webbläsarfönster, och sedan
klistra in den i Adress-rutan.

Tips
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Skillnaderna mellan att dela webbinnehåll och att dela en webbläsare
Meeting Center erbjuder två alternativ för att dela webbaserad information. Välj de funktioner som bäst passar
dina behov.

NackdelarFördelarDelningsalternativ

• Medieeffekter kan inte visas
och ljud kan inte överföras på
webbsidor.

• Deltagarna tillåts inte arbeta
självständigt med webbsidor.

• Du kan styra deltagare till
olika webbsidor och
webbplatser på nätet.

• Du kan ge deltagare kontroll
över din webbläsare.

• Du och andra deltagare kan
kommentera webbsidor.

Webbläsardelning

Du kan inte styra deltagarna till
andra webbsidor.• Visar webbsidor och låter

deltagare uppleva
mediaeffekter på webbsidor,
inklusive video och ljud.

• Låter deltagare självständigt
interagera med webbsidor i
sina innehållsvisare.

Webbinnehållsdelning

Dela som program
Du kan dela valfritt program på din dator med mötesdeltagare.

Innan du börjar

Du måste vara värd eller presentatör för att utföra den här uppgiften.

Steg 1 Välj Dela > Program.
En lista över alla program som körs på din dator visas.

Steg 2 Gör något av följande:

• Om det program som du vill dela körs börjar du dela det genom att välja det i listan.

• Om det program som du vill dela inte körs väljer du Annat program. Dialogrutan Annat program öppnas, med
en lista över alla program på din dator. Markera programmet och välj sedan Dela.

Ditt program visas i ett delningsfönster på deltagarnas skärmar.

Steg 3 För att dela ytterligare ett program väljer du det program du vill dela:
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• Om programmet redan körs väljer du Dela.

• Om programmet inte redan körs väljer du Dela program i möteskontrollpanelen.

När du öppnar ett program som du har minimerat öppnas det med delningsknapparna i det övre högra
hörnet.

OBS!

Steg 4 För att växla mellan program väljer du rullgardinspilen intill Dela-knappen.
Steg 5 För att stoppa programdelning väljer du Stoppa delning i namnlisten på programmet som du inte längre vill dela, eller i

möteskontrollpanelen.

Dela program med detaljerade färger (Mac)
Innan du delar ett program eller skrivbordet kan du välja ett av följande visningslägen:

• Bättre prestanda: Standardläget. Visar innehållet snabbare än i läget med högre bildkvalitet.

• Högre bildkvalitet: Visar innehållet med högre bildkvalitet. I detta läge kan det ta längre tid att visa delat
innehåll än i läget med högre prestanda.

Byte av visningsläge påverkar inte presentations- eller dokumentdelning.OBS!

Innan du börjar

Det här ämnet gäller endast Mac-användare.

Steg 1 VäljMötescenter > Egenskaper i mötesfönstret.
Steg 2 Välj Visning.
Steg 3 Välj Bättre prestanda eller Högre bildkvalitet.
Steg 4 Välj OK.

Dela program med detaljerade färger (Windows)
Som standard skickar möteshanteraren bilder av delad programvara i 16-bitars färg, vilket motsvarar din
dators inställningar ”High Color” (16-bitar). Detta läge ger korrekt färgåtergivning för de flesta delade program.
Om ditt delade program innehåller detaljerade färgbilder, t.ex. gradienter, kanske färgen inte visas korrekt på
deltagarnas skärmar. Gradienterna kanske visas som ”färgband”.

Om det är viktigt att upplösningen och återgivningen av färger blir korrekt i delade program kan du aktivera
True Color-läget i möteshanteraren. I detta läge kan dock prestandan hos programdelningen påverkas.

När du använder True Color-läge kan du välja något av följande alternativ:
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• bättre bildhantering (ingen bildkomprimering)

• bättre prestanda (viss bildkomprimering)

Med ”prestanda” avses den hastighet med vilken bilder visas på mötesdeltagarnas skärmar och med
”bildhantering” avses färgkvaliteten på delade bilder.

Innan du aktiverar True Color-läge ska du kontrollera att din bildskärm är inställd på
True Color (antingen 24- eller 32-bitars färg). Mer information om inställningsalternativ
för bildskärmen finns i motsvarande hjälpavsnitt i Windows.

OBS!

Innan du börjar

Det här ämnet gäller endast Windows-användare.

Steg 1 Om du för närvarande delar ett program avbryter du delningssessionen.
Steg 2 VäljMöte > Mötesalternativ.
Steg 3 Välj fliken True Color-läge.
Steg 4 Välj Aktivera True Color-läge.
Steg 5 Välj ett av alternativen och välj sedan OK eller Verkställ.

Tips vid programdelning
Nedan följer tips om hur du kan dela program på ett mer effektivt sätt:

• Endast programdelning: Om du vill spara tid under ett möte bör du se till att alla program som du vill
dela är öppna på datorn. Du kan sedan när du vill under mötet starta delningen av ett program utan att
vänta på att programmet ska starta.

• Om deltagare inte kan se alla delade program utan att använda rullisten i de delade fönstren kan de
anpassa sina vyer av de delade programmen. De kan stegvis minska storleken på det delade programmet,
eller skala det så att det ryms i delningsfönstret.

• Om du vill förbättra prestandan vid programdelning stänger du alla program på datorn som du inte
behöver dela eller använda. Om du gör det sparar du resurser för processor och minne vilket gör att
Meeting Manager kan sända bilder av delad programvara snabbare. Du bör också se till att maximal
bandbredd är tillgänglig för problemdelning. Stäng alla program som använder mycket bandbredd, t.ex.
instant messenger-program, chattprogram eller program som tar emot direktuppspelande ljud eller video
från webben.

• Om du delar ett program och det är viktigt att färgåtergivningen på deltagarnas skärmar blir korrekt, kan
du förbättra färgkvaliteten genom att aktivera True Color-läget.

• Endast program- och webbläsardelning: Undvik att täcka ett delat program eller en webbläsare med
andra fönster på datorns skrivbord. Ett kryssmönster visas i deltagarens delade fönster där andra fönster
täcker det delade programmet eller webbläsaren.
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• Endast program- och webbläsardelning: Om du vill växla mellan visningen av delade program och
mötesfönstret kan du pausa programdelningen innan du återgår till mötesfönstret och därefter fortsätta
programdelningen när du återgår till det delade programmet. När du pausar programdelningen minskar
du belastningen på datorns processor och minne medan du visar mötesfönstret.

• Endast program- och webbläsardelning: Om du använder fler än en bildskärm när du delar ett program
eller en webbläsare kan deltagarna se det oavsett vilken av bildskärmarna du visar det på. Om du flyttar
ett program eller en webbläsare till en annan bildskärm så är de fortfarande synliga för deltagarna. Om
du delar fler än ett program så ser deltagarna det bättre om du visar dessa på samma bildskärm.

• Eftersom programdelning kräver ytterligare bandbredd under mötet rekommenderar vi att du använder
en särskilt avsedd internetanslutningmed stor bandbredd vid programdelning. För deltagare som använder
ansluter till internet via modemuppringning kan en fördröjning uppstå under visning och fjärrstyrning
av delade program. Om du vill dela ett dokument, till exempel ett MicrosoftWord- eller Excel-dokument,
kan du förbättra mötesupplevelsen för deltagarna genom att använda dokumentdelning istället för
programdelning.

Dela en fjärrdator
En presentatör kan använda fjärrdatordelning för att visa alla mötesdeltagare en fjärrdator. Beroende på hur
fjärrdatorn har konfigurerats, kan presentatören visa hela skrivbordet eller bara vissa program. Fjärrdatordelning
är användbart om du vill visa deltagarna ett program eller en fil som bara finns på en fjärrdator.

Deltagarna ser fjärrdatorn, inklusive presentatörens musrörelser, i ett delningsfönster på sina skärmar.

Som presentatör kan du dela en fjärrdator under ett möte om:

• du har installerat Access Anywhere Agent på fjärrdatorn

• du loggade in på Meeting Center-webbplatsen innan du deltog i mötet om du inte är den ursprungliga
mötesvärden

Information om hur du ställer in en dator för fjärråtkomst finns i användarhandboken till Access Anywhere.

Starta fjärrdatordelning
Om du redan har konfigurerat en dator för Access Anywhere kan du dela datorn under ett möte.

Innan du börjar

Du måste vara värd eller presentatör för att kunna utföra den här åtgärden.

Steg 1 Välj Dela > Fjärrdator.
Dialogrutan Access Anywhere visas.

Steg 2 Under Fjärrdatorer väljer du den dator som du vill dela.
Steg 3 Under Program väljer du det program som du vill dela.

Om du ställer in fjärrdatorn så att du har åtkomst till hela dess skrivbord visas alternativet Skrivbord under Program.

Steg 4 Välj Anslut.
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Beroende på vilken verifieringsmetod du väljer när du ställer in datorn för Access Anywhere, genomför du någon av
dessa åtgärder:

• Om du väljer accesskodverifiering: fyller du i accesskoden som du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.

• Om du väljer telefonverifiering: får du ett telefonsamtal till det nummer du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.

Steg 5 Slutför din verifiering.

• Om du väljer accesskodverifiering: anger du din accesskod i rutan och väljer sedan OK.

• Om du väljer telefonverifiering: följer du röstinstruktionerna.

• Om du inte är den ursprungliga mötesvärden måste du logga in på din Meeting Center-webbplats innan
du ansluter till det möte där du vill dela en fjärrdator. Om du redan är i ett möte, men inte har loggat in
på din webbplats, måste du lämna mötet, logga in på din webbplats och sedan ansluta till mötet på nytt.

• Om en lösenordsskyddad skärmsläckare används på fjärrdatorn stängs den automatiskt via mötestjänsten
när du anger din accesskod eller passerkod.

• Om Windows 2000 körs på fjärrdatorn och du måste logga in på datorn ska du skicka kommandot
Ctrl+Alt+Del till datorn.

• Om du konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till flera program kan du dela flera program samtidigt.

Dela ytterligare program på en delad fjärrdator
När du delar en fjärrdator som du har ställt in så att du endast har tillgång till vissa program, och inte till hela
skrivbordet, kan du dela ytterligare program på fjärrdatorn. Mötesdeltagarna kan visa alla delade program
samtidigt.

Innan du börjar

Du måste vara värd eller presentatör för att utföra den här uppgiften.

Steg 1 På Möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Dela fjärrprogram.
Steg 2 Ange det program som du vill dela i rutan Välja program.

När du har valt ett annat program för delning förblir alla program som du tidigare angav öppna.

Steg 3 Välj OK.
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Stoppa fjärrdatordelning
Du kan när som helst under mötets gång avbryta fjärrdatordelning. När du avslutar delningen av en fjärrdator
bryts anslutningen mellan den lokala datorn och fjärrdatorn. Fjärrdatorn fortsätter att vara inloggad på Access
Anywhere-servern, vilket gör det lätt att ansluta igen.

Innan du börjar

Du måste vara värd eller presentatör för att kunna utföra den här åtgärden.

Steg 1 Se till att fjärrdatorn är skyddad genom att göra något av följande:

• Stäng alla program som du startade under delningssessionen.

• Logga ut från eller lås datorn om Windows 2000 används på fjärrdatorn och du har behörighet som administratör
på datorn. För att få åtkomst till dessa alternativ på datorn skickar du tangentkombinationen Ctrl+Alt+Del till
fjärrdatorn.

• Skriv ett lösenord för skärmsläckaren och konfigurera skärmsläckaren så att den visas efter en viss tid av inaktivitet,
t.ex. en minut.

• Stäng av datorn om du inte tänker fjärrstyra den igen.

Steg 2 På möteskontrollpanelen väljer du Sluta dela.
Delningen stoppas och du återgår till möteshanteraren.

Hantera en delad fjärrdator
När du delar en fjärrdator under ett möte kan du hantera fjärrdatorn genom att ställa in alternativ och skicka
kommandon.
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Eventuella ändringar påverkar endast fjärrdatorn under den aktuella delningssessionen. Ändringarna
påverkar inte de standardalternativ som du ställer in för fjärrdatorn i Access Anywhere Agent.

Gör så härFör att

OBS!

Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och därefterMinska
skärmupplösningen så att den matchar datorns.

Minska skärmupplösningen på en
fjärrdator

Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och därefter Inaktivera
tangentbord och mus.

Inaktivera eller aktivera en
fjärrdators tangentbord och mus

I möteskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa.

Välj ett visningsalternativ från menyn.

Justera storleken på visningen av en
delad fjärrdator

Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och därefterGör skärm
blank.

Dölja eller visa innehållet på en
fjärrdators skärm

Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och sedan Skicka
Ctrl+Alt+Del.

Skicka ett Ctrl+Alt+Del-kommando
för att logga in eller ut, eller låsa
eller låsa upp fjärrdatorn

Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och sedan Dela
fjärrprogram.

Välj det program du vill dela i listan över tillgängliga program.

Välja ett annat program att visa på
en fjärrdator

Innan du börjar

Du måste vara värd eller presentatör.

Gör en omröstning
Under ett möte kan du hålla omröstningar med deltagarna genom att ge dem ett omröstningsformulär. Det
kan vara användbart att genomföra en omröstning när du vill samla in feedback från deltagarna, låta deltagarna
rösta om ett förslag, testa deltagarnas kunskaper i ett visst ämne o.s.v.

Skapa ett frågeformulär (i Windows):
Skapa frågeformulär för att kunna genomföra en omröstning under ett möte. För att spara tid under ett möte
kan du starta mötet tidigare än schemalagt, skapa frågeformulär på Omröstningspanelen, spara det, och öppna
det under själva mötet.
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Innan du börjar

Du måste vara presentatör.

Steg 1 Öppna Omröstningspanelen i ett möte.
Steg 2 I avsnittet Fråga väljer du en av dessa frågetyper:

• Om du vill skapa en fråga med flera svar väljer du Flerval och sedan Flera svar i rullgardinslistan.

• Om du vill skapa en fråga med ett svar väljer du Flerval och sedan Ett svar i rullgardinslistan.

• Om du vill skapa en textfråga väljer du Kortsvar.

Steg 3 Klicka på Ny.
Steg 4 Skriv en fråga i rutan som visas.
Steg 5 Klicka på Lägg till under Svar.
Steg 6 Skriv ett svar i rutan som visas.
Steg 7 Om du vill skriva ett svar till klickar du på Lägg till när du har skrivit klart det första svaret.

Frågan och svaren visas under Omröstningsfrågor.

Steg 8 Upprepa stegen för att lägga till fler frågor.
Steg 9 För att skapa fler omröstningar under ett möte väljer du ikonen Ny på Omröstningspanelen.

Skapa ett frågeformulär (i Mac):

Steg 1 Öppna Omröstningspanelen i mötet och lägg till frågor och svar genom att välja lämpliga ikoner.
Steg 2 För att ändra frågetyp klickar du på texten ”Klicka här för att ändra frågetyp” som visas under den aktuella frågan och

väljer därefter ett av alternativen.

Redigera ett omröstningsformulär

Steg 1 Så här ändrar du typen av fråga:

• Markera frågan genom att klicka på den och välj sedan en annan typ av fråga under Fråga.

• Klicka på Ändra typ.

Steg 2 Så här redigerar du en fråga eller ett svar som du har skrivit:
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• Markera frågan eller svaret genom att klicka på den/det och klicka sedan på ikonen Redigera.

• Gör ändringarna.

Steg 3 För att ta bort en fråga eller ett svar ska du välja frågan eller svaret genom att klicka på den/det och sedan klicka på
ikonen Ta bort.

Steg 4 Så här ordnar du om frågor eller svar:

• Välj frågan eller svaret genom att klicka på det.

• Klicka på Flytta upp eller Flytta ner-ikonen beroende på vilket som är tillämpligt.

Steg 5 För att ta bort ett helt formulär klickar du på Rensa alla.
Om du inte har sparat formuläret visas en meddelanderuta med en fråga om du vill spara formuläret eller inte.

Visa en timer under en omröstning
Du kan ange att en timer ska visas för deltagarna och dig själv medan en omröstning pågår.

Steg 1 Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ.

• Klicka på Alternativ längst ned på panelen Omröstning om du använder Windows.

• Om du använder Mac klickar du på alternativikonen i den nedre högra delen av omröstningspanelen.

Steg 2 I dialogrutan som visas väljer du Visning och skriver in tidslängden under Alarm: rutan.
Steg 3 Klicka på OK.

Öppna en omröstning
När ditt omröstningsformulär är färdigt kan du öppna omröstningen.

Steg 1 Visa ditt omröstningsformulär på omröstningspanelen om du inte redan gjort detta.
Steg 2 Klicka på Öppna omröstningen.

Omröstningsformuläret visas på deltagarnas omröstningspaneler. Deltagare kan nu delta i omröstningen.

I takt med att deltagarna svarar på frågorna kan du övervaka omröstningens status i omröstningspanelen.

Steg 3 Klicka på Stäng omröstningen när tiden är slut.
Om du har angett en timer och tiden tar slut stängs omröstningen automatiskt. Deltagarna kan inte längre besvara frågorna.
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När du stänger en omröstning kan du visa resultatet och välja att dela det med deltagarna.

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare
När du har stängt en omröstning kan du dela omröstningsresultatet medmötesdeltagarna. Omröstningsresultaten
är anonyma. Meeting Center registrerar emellertid svar från varje mötesdeltagare, utom gruppresultat, och
tillåter dig att spara dessa gruppresultat och individuella resultat.

Steg 1 I avsnittet Dela med deltagare i din omröstningspanel kryssar du i Omröstningsresultat.
Steg 2 Klicka på Verkställ.

Resultaten av omröstningen visas i deltagarnas omröstningspaneler på samma sätt som de visas i din omröstningspanel.

Resultatkolumnen anger procentandelen deltagare som valde respektive svar. Stapeldiagramkolumnen ger en
grafisk representation av varje procenttal i resultatkolumnen.

OBS!

Spara resultaten av en omröstning
Efter att du stänger en omröstning kan du spara svaren på något av följande sätt:

• Textfil gruppresultat – sparar procenten deltagare som valt varje svar i en .txt-fil

• Textfil individuellt deltagarresultat – sparar svaren från varje deltagare, utom gruppresultaten, i en .txt-fil

Steg 1 Stäng omröstningen om du inte har gjort det.
Steg 2 Välj Fil > Spara > Omröstningsresultat.

För att spara resultaten från flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara >Alla omröstningsresultat.Tips

Steg 3 Välj en plats att spara filen på.
Steg 4 Ange ett namn på filen under Filnamn.
Steg 5 Välj i vilket format du vill spara resultaten genom att välja Spara som-typ.
Steg 6 Klicka på Spara.

Nu kan du se omröstningsresultaten genom att öppna filen.
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Spara omröstningsformulär i ett möte
När du har skapat ett omröstningsformulär i mötet kan du spara det som en .atp-fil. Du kan öppna filen för
användning i valfritt möte.

Steg 1 Välj Arkiv > Spara > Omröstningsfrågor.
Steg 2 Välj en plats att spara filen på.
Steg 3 Namnge filen.
Steg 4 Klicka på Spara.

Möteshanteraren sparar omröstningsformuläret i en fil på den plats som du anger.

Öppna en omröstningsformulärfil
Om du har sparat ett omröstningsformulär i en fil kan du visa formuläret på din omröstningspanel genom att
öppna filen.

Du kan endast öppna en omröstningsformulärfil under ett möte.OBS!

Steg 1 Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågor.
Steg 2 Välj den omröstningsformulärfil som du vill öppna.

Omröstningsfiler har filnamnstillägget .atp.

Steg 3 Klicka på Öppna.
Omröstningsformuläret visas i din omröstningspanel. Du kan nu öppna omröstningen för mötesdeltagarna.

Överföra och hämta filer under ett möte
Under ett möte kan du publicera filer som finns på din dator. Mötesdeltagarna kan sedan hämta de publicerade
filerna till sina datorer eller lokala servrar. Publicering av filer kan vara användbart om du till exempel vill
tillhandahålla deltagarna ett dokument, en kopia av din presentation, ett program och så vidare.

De filer som du publicerar finns bara på din dator och inte på någon server. På så sätt är dina publicerade filer
alltid skyddade mot obehörig åtkomst under ett möte.
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Publicera filer under ett möte
Under ett möte kan du publicera filer som finns på din dator. Mötesdeltagarna kan sedan hämta filerna till
sina datorer eller lokala servrar.

Steg 1 I mötesfönstret väljer du Arkiv > Överför.
Steg 2 Klicka på Dela fil.

Dialogrutan Öppna visas.

Steg 3 Välj den fil som du vill publicera och klicka sedan på Öppna.
Filen är nu också tillgänglig i deltagarnas fönster för Filöverföring.

Steg 4 Valfritt. Publicera ytterligare filer som du vill att deltagarna ska kunna hämta.
Steg 5 För att stoppa publicering av filer under mötets gång väljer du knappen Stäng i namnlisten på filöverföringsfönstret.

Möteshanteraren stänger fönstret för filöverföring i deltagarnas mötesfönster.

Antalet deltagare som har fönstret Filöverföring öppet, inklusive du själv, visas i det nedre högra hörnet av
fönstret Filöverföring.

OBS!

Hämta filer under ett möte
Om en presentatör publicerar filer under ett möte visas dialogrutan Filöverföring automatiskt i ditt mötesfönster.
Du kan sedan hämta den publicerade filen till din dator eller din lokala server.

Steg 1 Välj den fil du vill hämta i fönstret Filöverföring.
Steg 2 Klicka på Hämta.

Dialogrutan Spara som visas.

Steg 3 Välj en plats där du vill spara filen och klicka sedan på Spara.
Filen hämtas till den plats du anger.

Steg 4 Hämta ytterligare filer (om tillämpligt).
Steg 5 Klicka på knappen Stäng i namnlisten i fönstret Filöverföring när du är klar.

För att när som helst öppna fönstret för filöverföring igen väljer du Arkiv > Överför. Det här alternativet är
endast tillgängligt om presentatören publicerar filer.

OBS!

Hantera och göra anteckningar
Under ett möte kan en eller flera mötesdeltagare med tillgång till anteckningsfunktionen anteckna på panelen
Anteckningar eller Dold text i mötesfönstret. Bara en deltagare gör dold textning.
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Om alla deltagare tillåts göra anteckningar kan de inte publicera sina anteckningar till andra under mötet.
Deltagarna kan emellertid spara sina anteckningar när som helst under mötet.

Mötesvärden kan välja en mötessekreterare under mötet. En mötessekreterare kan publicera anteckningar när
som helst under mötet.

Vid behov kan värden även välja en författare till dold text. En författare till dold text kan publicera texter i
realtid under mötet.

Anteckningsfunktionen finns inte på Mac.OBS!

Utse en mötessekreterare
Om den enskilda mötessekreteraren eller författaren av dold text har konfigurerats för ett möte kan du utse
valfri deltagare eller dold textare till mötessekreterare. Vid schemaläggning av möte kan du ange
anteckningsalternativ eller också kan en presentatör ange anteckningsalternativet under ett möte.

Steg 1 På deltagarpanelen, väljer du den deltagare som du vill ange som mötessekreterare.
Steg 2 Ändra roll enligt följande:

• Windows: Högerklicka och välj därefter Ändra roll till > Mötessekreterare.

• Mac: Tryck Ctrl och klicka. Välj därefter Ändra roll till > Mötessekreterare.

En pennmarkering visas till höger om deltagarens namn i deltagarlistan.

Om du utser en annan mötessekreterare eller författare till dold textning finns alla anteckningar eller dolda
texter som den tidigare mötessekreteraren eller författaren av dolda texter har gjort kvar i deltagarnas panel
Anteckningar eller Dold textning. Den nya mötessekreteraren eller författaren av dolda texter kan dock inte
redigera de befintliga anteckningarna eller dolda texterna.

OBS!

Utse en författare till dold text

Steg 1 På mötesdeltagarpanelen väljer du den deltagare som du vill utse till författare till dold text.
Steg 2 Gör något av följande:

• Windows: Högerklicka och välj Ändra roll till > Författare till dold text.

• Mac: Välj Ctrl och klicka. Välj sedan Ändra roll till > Författare till dold text.

En markering för dold text visas bredvid deltagarens namn i deltagarlistan.
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Aktivera dold textning

Steg 1 Gör något av följande beroende på operativsystem:

• Windows: I mötesfönstret väljer duMöte > Alternativ.

Dialogrutan för mötesalternativ visas med fliken Allmänt vald som standard.

• Mac: IMeeting Center-menyn väljer du Inställningar > Verktyg.

Steg 2 För att slå på eller stänga av alternativet dold textning kryssar du i eller ur Aktivera dold textning.
Steg 3 För att utse en annan mötesdeltagare till författare till dold text väljer du mötesdeltagarens namn på mötesdeltagarpanelen

och högerklickar (Windows) eller väljer ctrl och klickar (Mac). Därefter väljer du Ändra roll till > Författare till dold
text.

Göra personliga anteckningar
Ommötesvärden eller presentatören har valt alternativet att låta allamötesdeltagare göra personliga anteckningar
kan du skriva dina egna anteckningar på panelen Anteckningar i mötesfönstret.

Steg 1 Öppna panelen Anteckningar i mötesfönstret.
Steg 2 Skriv dina anteckningar i rutan.
Steg 3 (Valfritt) Spara dina anteckningar i en textfil på din dator.

Göra allmänna anteckningar (mötesprotokoll)
Om mötesvärden har utsett dig till den enda mötessekreteraren för ett möte kan du skriva anteckningar på
panelen Anteckningar i ditt mötesfönster. Dina anteckningar blir inte synliga för andra mötesdeltagare förrän
du publicerar dem. Du kan publicera dina anteckningar när som helst under mötet.

Steg 1 Öppna panelen Anteckningar i mötesfönstret.
Steg 2 Skriv dina anteckningar i rutan.
Steg 3 Valfritt. För att publicera dina anteckningar så att de visas på alla deltagares anteckningspaneler klickar du på Publicera.
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Tillhandahålla dold textning
Ommötesvärden har utsett dig till författare till dold text för ett möte, så kan du skriva dolda texter på panelen
Dold text i ditt mötesfönster. När du skriver in texterna kan du använda antingen ett vanligt tangentbord eller
ett stenografitangentbord och ett maskinöversättningsprogram.

Dina texter blir synliga för andra deltagare i realtid, en rad i taget.

Steg 1 Öppna panelen Dold text.
Steg 2 Skriv dina texter i rutan.
Steg 3 När du har skrivit en textrad, kan du publicera dina texter på varje deltagares panel för Dold text:

• Tryck på Retur-tangenten på tangentbordet.

• Klicka på Publicera på panelen Dold text.

Spara anteckningar i en fil
Om du skriver personliga eller allmänna anteckningar (mötesprotokoll) eller dold text under ett möte kan du
spara dina anteckningar eller dolda texter i en textfil på din dator. Du kan också spara alla anteckningar eller
dold textning som en annan mötessekreterare eller författare till dold text publicerar på din Anteckningar-panel
eller Dold text-panel.

När du sparar nya anteckningar i en fil, kan du spara ändringar i anteckningarna eller spara en kopia av
anteckningarna i en annan fil.

Steg 1 I panelen för anteckningar eller dold text klickar du på Spara.
Dialogrutan Spara anteckningar visas.

Steg 2 Välj en plats att spara filen på.
Steg 3 Skriv in ett namn på filen och klicka på Spara.
Steg 4 För att spara en kopia av anteckningarna i en annan fil väljer du Arkiv > Spara som > Anteckningar.

Dialogrutan Spara anteckningar visas.

Steg 5 Gör något av följande eller båda:

• Ge filen ett nytt namn.

• Välj en ny plats att spara filen på.

Steg 6 Klicka på Spara.
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Som ett alternativ kan du spara följande mötesinformation i olika filer samtidigt:OBS!

• delade presentationer eller dokument

• chattmeddelanden

• anteckningar

• omröstningsformulär

• omröstningsresultat

För att spara all information på en gång väljer du Arkiv > Spara allt. Då sparas filerna med
standardfilnamnen. Om du redan har sparat filen med ett annat namn skrivs den inte över.
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