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K A P I T E L  1
Schemalägga ett möte

• Schemalägga ett möte, översikt, sida 1

• Välj säkerhetsnivå för ett schemalagt möte, sida 2

• Schemalägg ett möte med snabbschemaläggaren, sida 2

• Schemalägga ett möte med den avancerade schemaläggaren, sida 3

• Schemaläggare, referens, sida 3

• Tillåt att en annan användare schemalägger möten åt dig, sida 7

• Godkänna och avvisa registreringsförfrågningar, sida 7

• Hantera mötesmallar, sida 8

• Direktmöten med Träffas nu, sida 8

• Använd ANI-/CLI-autentisering för ljudanslutning, sida 9

Schemalägga ett möte, översikt
Du kan schemalägga ett WebEx-möte genom att använda antingen den avancerade schemaläggaren eller
snabbschemaläggaren.

Ont om tid?

• Använd snabbschemaläggaren. Ange några uppgifter och sedan är du redo att börja.

Letar du efter fler mötesalternativ såsom säkerhet eller tilldelning av privilegier?

• Använd den avancerade schemaläggaren och lägg till så många uppgifter du vill.

Du kan växla från den avancerade schemaläggaren till snabbschemaläggaren eller tvärtom, när som helst.
Och all information som du har angett sparas i den andra schemaläggaren.

OBS!
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Välj säkerhetsnivå för ett schemalagt möte
Det finns flera olika sätt på vilket du kan göra ditt möte mer säkert.

• Kräv ett lösenord för att delta:

◦ På sidan ”Information som krävs” i den avancerade schemaläggaren och i snabbschemaläggaren.

◦ Ett lösenord kan komma att krävas beroende på dina webbplatsinställningar.

◦ Du kan godkänna det systemgenererade lösenordet eller skapa ett nytt.

• Avböja att lista mötet i möteskalendern:

◦ För att delta i ett ej listat möte måste deltagarna ange ett unikt mötesnummer som har delats av
värden. Mötesnumret är inte listat på WebEx-webbplatsen.

◦ På sidan ”Information som krävs” i den avancerade schemaläggaren.

• Utelämna möteslösenordet från e-postinbjudningar:

◦ På sidan ”Information som krävs” i den avancerade schemaläggaren.

• Kräv att deltagare loggar in:

◦ För att delta i mötet måste varje deltagare ha ett konto på WebEx-webbplatsen.

◦ På sidan ”Bjud in deltagare” i den avancerade schemaläggaren.

Schemalägg ett möte med snabbschemaläggaren

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte.
Steg 3 Om du ser den Avancerade schemaläggaren, välj Snabbschemaläggaren.
Steg 4 Ange uppgifterna för ditt möte och välj Starta eller Schemalägg.

Sidan Schemalagdamöten visas, vilket bekräftar att mötet är schemalagt. Du får även ett e-postmeddelande som innehåller
information om mötet.
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Schemalägga ett möte med den avancerade schemaläggaren

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte.
Steg 3 Om du ser Snabbschemaläggaren, välj den Avancerade schemaläggaren.
Steg 4 Följ anvisningarna för att ange uppgifterna för ditt möte och välj Nästa för att fortsätta till nästa sida.

Om du harWebExMeeting CenterWBS31 har dumöjlighet att kräva att deltagare loggar inmed enkel inloggning
(SSO) innan de deltar i mötet. Du kan begränsa mötet till endast inbjudna deltagare.

OBS!

Guiden för den Avancerade schemaläggaren leder dig genom nio sidor för att schemalägga ditt möte.
Steg 5 Kontrollera dina mötesuppgifter på sidan Granska och välj Starta eller Schemalägg.

Sidan Schemalagdamöten visas, vilket bekräftar att mötet är schemalagt. Du får även ett e-postmeddelande som innehåller
information om mötet.

Schemaläggare, referens
Följande tabell beskriver poster i den avancerade schemaläggaren som kan behöva ytterligare förklaring.

BeskrivningAlternativ

Kräv att mötesdeltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få delta i mötet.
Alla mötesdeltagare du bjuder in till ditt möte får en inbjudan med lösenordet via e-post
(såvida du inte har valt att exkludera lösenord i e-postinbjudningar). Dina
webbplatsinställningar kan kräva att du inkluderar ett möteslösenord. Du kan godkänna
det systemgenererade lösenordet eller skapa ett nytt.

Ett lösenord får bestå avmaximalt 16 tecken och får inte innehålla mellanrum eller något
av följande tecken: \ ` “ / & < > = [ ].

Möteslösenord

Bekräfta lösenord

Identifiera din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill
associera med dina möten. Spårningskoder kan vara valfria eller obligatoriska beroende
på hur din webbplatsadministratör har konfigurerat dem.

Spårningskoder

Tillåter deltagare att delta i mötet ett visst antal minuter före mötets starttid.

Om du avmarkerar den här rutan eller anger 0 minuter måste du starta mötet
innan deltagarna kan delta i det.

OBS!

Deltagarna kan delta [x] minuter före
starttiden

Om du tillåter deltagare att delta i mötet innan schemalagd starttid kan du också tillåta
deltagarna att delta i WebEx-ljudkonferensen innan mötet startar.

Du konfigurerar WebEx-ljudkonferensen på nästa sida.

Deltagare kan även ansluta till
ljudkonferensen
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BeskrivningAlternativ

Ingen: Anger att mötet inte återkommer.

Dagligen:Mötet upprepas varje dag till och med angivet slutdatum.

• Var [x]:e dag:Mötet upprepas efter angivet antal dagar.

• Alla veckodagar:Mötet ska hållas varje vardag, från måndag till fredag.

Veckovis:Mötet upprepas efter ett angivet antal veckor till och med angivet slutdatum.

• Var [x]:e vecka på: Anger vilken dag i veckan mötet ska upprepas och efter hur
många veckor mötet ska återkomma.

• Söndag–lördag: Anger vilken dag mötet ska återkomma. Du kan välja en eller
flera dagar.

Månadsvis:Mötet upprepas varje månad till och med angivet slutdatum.

• Dag [x] var [x]:e månad: Anger vilken dag i månaden mötet ska upprepas och
efter hur många månader mötet ska återkomma.

• [x] [x] var [x]:e månad: Anger vilken vecka och veckodag mötet ska upprepas
och efter hur många månader mötet ska återkomma.

Årligen:Mötet upprepas varje år till och med angivet slutdatum.

• Varje [månad] [datum]:Anger den månad och det datum mötet ska återkomma
varje år.

• [x] [dag] i [månad]: Anger vilken vecka, veckodag och månad mötet ska
återkomma varje år.

Återkommande
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BeskrivningAlternativ

WebEx-ljud

Anger att mötet innehåller en integrerad ljudkonferens. Med WebEx-ljud (hybridljud)
kan deltagare ansluta till ljud med sina datorer eller via telefon.

Annan telekonferenstjänst

Anger att mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan
tjänsteleverantör. Ange eventuella instruktioner som behövs för att delta i din konferens.
Instruktionerna visas

• på sidan Mötesinformation på din WebEx-webbplats

• i mötesinbjudan via e-post

• i informationsfliken i mötesfönstret

• i dialogrutan Anslut till ljud i mötesdeltagarnas mötesfönster

Cisco Unified MeetingPlace-ljudkonferens

Anger att mötet inkluderar en integrerad ljudkonferens med ditt Cisco Unified
MeetingPlace-ljudkonferenskonto. Omdu väljer detta alternativ ska du välja konferenstyp:

• Deltagare ringer in

• Deltagare tar emot återuppringning: Enmötesdeltagaremåste ha en direkttelefonlinje
för att kunna ta emot samtal från telekonferenstjänsten. Ett inringningsnummer
finns dock alltid tillgängligt i mötesfönstret.

Använd endast internettelefon

Anger att du vill konfigurera en integrerad VoIP-telefonkonferens för mötet.

Välj konferenstyp

Du kan utse en eller flera mötesdeltagare som alternativa värdar. En alternativ värd kan
starta mötet och agera som värd. En alternativ värd måste ha ett användarkonto på din
Meeting Center-webbplats.

Deltagare

Begär att mötesdeltagarna kontrollerar att Flash Player och Windows Media Player är
installerade på deras datorer.

Be att deltagarna verifiera sina
multimediespelare innan de deltar i
mötet

Ange mötets agenda. Du kan skriva upp till 2 500 tecken inklusive mellanslag och
punkter. Mötets agenda visas på sidan Mötesinformation på din WebEx-webbplats.

Agenda

Välj en presentation eller ett dokument att dela automatiskt efter att mötesdeltagaren
deltar i mötet. Det här alternativet är användbart om du tillåter deltagarna att delta i mötet
före värden.

Filen du väljer måste vara i Universal Communications Format (UCF) och finnas i dina
personliga mappar på din WebEx-webbplats.

Dela presentation eller dokument
automatiskt så snart enmötesdeltagare
deltar i mötet
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BeskrivningAlternativ

Låt bildpresentationer eller dokumentsidor starta automatiskt i innehållsvisaren.

• Välj endast detta alternativ om presentationen eller dokumentet innehåller flera
bilder eller sidor.

• Markera inte det här alternativet om presentationen eller dokumentet innehåller
UCF-mediefiler.

Kontinuerlig uppspelning:Alternativet är endast tillgängligt om du har markerat Starta
automatiskt. Anger att den delade presentationen eller dokumentet startar om när den
är färdig och fortsätter automatisk att byta sida.

Låt sidor gå vidare var [x] sekund: Alternativet är endast tillgängligt om du har
markerat Starta automatiskt. Låter dig ange hur lång tid det ska ta innan du går vidare
till nästa bild eller sida.

Tillåt att mötesdeltagare kontrollerar fil: Låter mötesdeltagare själva navigera i
presentationen eller i dokumentet med hjälp av innehållsvisaren. Bilderna eller sidorna
går inte vidare automatiskt.

Välj det här alternativet om presentationen eller dokumentet endast innehåller en bild
eller sida, eller om de innehåller UCF-multimedieobjekt, till exempel ljud- eller
videoobjekt.

Starta automatiskt

Anger att videoalternativ ska vara tillgängliga i mötesfönstret under mötet.

Aktivera video med hög kvalitet: Videoupplösningen kan nå upp till 360 pixlar (640
x 360). Videokvaliteten sommötesdeltagarna kan skicka och ta emot beror dock på varje
mötesdeltagares webbkamera, datorprestanda och nätverksanslutning.

Aktivera video med hög upplösning: Låter mötesdeltagarna skicka eller ta emot
HD-videomed en upplösning på upp till 720 pixlar. Videokvaliteten sommötesdeltagarna
kan skicka och ta emot beror dock på varje mötesdeltagares webbkamera, datorprestanda
och nätverksanslutning.

Visa videominiatyrbilder:Låtermötesdeltagarna växlamellan listan övermötesdeltagare
och att se videominiatyrer av mötesdeltagarna. Om alternativet är avstängt ser
mötesdeltagarna bara den aktiva talarens video och sina egna videobilder.

Video

Tillåter att en mötesdeltagare, i rollen som författare till dold text, föra anteckningar
under mötet. Dold textning är användbart om mötesdeltagare med hörselnedsättning
deltar i mötet. Som standard är det värden som är författare till dold text, men värden
kan utse en annan mötesdeltagare att sköta denna funktion under mötet. Möteshanteraren
publiceras dold text i samtliga mötesdeltagares mötesfönster när författaren till den dolda
texten trycker på Retur på sitt tangentbord. Detta innebär att anteckningar normalt
publiceras en rad åt gången. Värden kan när som helst skicka en avskrift av den dolda
textningen till mötesdeltagarna.

Aktivera dold textning
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BeskrivningAlternativ

Låter deltagare dela mediefiler i UCF-format (Universal Communications Format) under
mötet, antingen i multimediepresentationer eller som friståendemediefiler. En mötesvärd
som också är presentatör kan alltid dela UCF-multimediefiler oavsett om du markerar
denna kryssruta eller inte.

Aviseringsalternativen är endast tillgängliga om du har valt integrerad
telekonferens på sidan Telekonferens i den avancerade schemaläggaren.

OBS!

Aktivera UCF-multimedia för deltagare

Via verktygsfältet ovanför visaren kan du lägga till anteckningar till alla delade dokument
och presentationer eller skriva och rita på en delad whiteboard i innehållsvisaren. De
kommentarer en deltagare gör visas för samtliga mötesdeltagare.

Kommentera

Du kan när som helst slå 00 under en telekonferens för att kontakta operatören för din
telekonferenstjänst.

Detta är endast tillgängligt om din webbplats inkluderar alternativet privat operatör.

Kontakta operatören privat

Tillåt att en annan användare schemalägger möten åt dig
Om någon annan schemalägger ett möte åt dig visas mötet fortfarande i din möteslista. Du kan starta och vara
värd för mötet precis som om du hade schemalagt det själv.

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå tillMitt WebEx > Inställningar.

Sidan Inställningar visas.
Steg 3 Under Schemaläggningsalternativ, i avsnittet Schemaläggningsbehörigheter, väljer du Välj värd för att välja från

en lista över alla användare som har konton på din WebEx-webbplats.
Steg 4 Välj Uppdatera.

Godkänna och avvisa registreringsförfrågningar

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå tillMitt WebEx > Mina möten.

En lista över möten du har schemalagt visas.
Steg 3 Välj länken för ditt mötesämne.

Sidan Mina möten visas.
Steg 4 Välj Deltagare.
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Sidan Registrerade deltagare visas med en lista över deltagare som har registrerat sig för mötet.
Steg 5 För att godkänna registreringsförfrågningar markerar du rutan för varje deltagare som du vill godkänna och väljer

Godkänn.
Steg 6 För att avvisa registreringsförfrågningar markerar du rutan för varje deltagare som du vill avvisa och väljer Avvisa.

Hantera mötesmallar
Om du möter samma grupp och ofta schemalägger ett möte med samma spårningskoder, ljudinställningar och
andra mötesalternativ kan du spara dessa i en mall. Sedan, när det är dags att planera ett annat möte, kan du
välja mallen från valfri sida i snabbschemaläggaren eller den avancerade schemaläggaren.

Det finns tre sätt att använda befintliga mötesmallar:

• Använd mallen utan att spara några ändringar i den

• Gör ändringar i mallinställningarna och spara ändringar i mallen

• Gör ändringar i mallinställningarna och spara ändringar i en ny mall

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte.
Steg 3 Välj den mall du vill använda i listan Ställ in alternativ med en mall.
Steg 4 (Valfritt) Gör ändringar av inställningarna på valfri sida.
Steg 5 (Valfritt) För att spara din mall väljer du Spara som mall.

Du ser en lista med mallar
Steg 6 Skriv över mallen eller spara den som en ny mall:

• För att skriva över mallen med dina ändringar väljer du den mall du vill skriva över och väljer sedan Spara.

• För att spara dina ändringar i en ny mall skriver du ett namn för denna nya mall i rutanMallnamn och väljer sedan
Spara.

Steg 7 Slutför schemaläggningen av ditt möte som du vanligtvis gör.

Direktmöten med Träffas nu
Behöver du hålla ett möte nu? Kommandot Träffas nu är ett enkelt sätt att starta direktmöten på.

Du kan starta direktmöten från din WebEx-webbplats genom att använda kommandot Träffas nu. Som
standard äger direktmöten som du startar via kommandot Träffas nu rum i ditt personliga rum. Om du inte
vill använda ditt personliga rum för direktmöten kan du stänga av alternativetAnvänd det personliga rummet
för alla mina direktmöten i avsnittet ”Träffas nu”-inställningar i dina inställningar.
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Om du har WebEx produktivitetsverktyg kan du göra allt direkt från ditt skrivbord.

ÅtgärdUppgift

1 Logga in på din WebEx-webbplats.

2 Gå tillMitt WebEx > Inställningar.

3 Redigera standardinställningarna för dina
direktmöten under ”Träffas nu”-inställningar.

Redigera dina standardinställningar för direktmöten.

1 Logga in på din WebEx-webbplats.

2 Gå tillMeeting Center > Hålla ett möte.

3 Välj Träffas nu.

Starta ett direktmöte från din WebEx-webbplats.

Gör något av följande för att starta ett direktmöte:

• Välj Träffas nu i WebEx
produktivitetsverktygspanel. Om panelen inte
är öppen, öppnar du den från genvägen WebEx
produktivitetsverktyg på ditt skrivbord eller från
Windows startmeny.

• Högerklicka på ikonen WebEx
produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet och välj
Träffas nu.

• Välj Träffas nu i WebEx verktygsfält i
Microsoft Outlook.

Starta ett direktmöte via genvägar i WebEx
produktivitetsverktyg.

Använd ANI-/CLI-autentisering för ljudanslutning

Vad är ANI-/CLI-autentisering?
CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av
nummerpresentatör/inringnings-ID.

Så här fungerar det:

1 Telefonnumret från vilket du ringer in till möten och som läggs till i dina WebEx-inställningar.

2 Du ringer in till ljuddelen av mötet.
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3 Systemet verifierar numret som du använde för att ringa in med numret som finns i dina
WebEx-inställningar.

4 Du dirigeras till rätt möte utan att behöva ange ett mötesnummer.

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

• Schemalägga en händelse med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

• Ange ett telefonnummer som ska autentiseras när du ringer in till en ANI-/CLI-aktiverad ljudkonferens.
Du kommer endast att autentiseras om du bjöds in via e-post under schemaläggningsprocessen.

• Ange en ljud-PIN-kod i syfte att förhindra att ”bedragare” använder ditt nummer för att ringa in.

Schemalägg ett möte med ANI-/CLI-autentisering

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte.

Sidan Schemalägg ett möte visas.
Steg 3 Välj Ändra ljudkonferens.

Dialogrutan Ljudkonferens visas.
Steg 4 Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in om det inte redan har valts.
Steg 5 Schemalägg ditt möte som du vanligtvis gör.

Ange ett telefonnummer för autentisering vid inringning
Du kan konfigurera autentisering för alla telefonnummer som finns registrerade i din användarprofil.

Steg 1 Logga in på din Meeting Center-webbplats.
Steg 2 Gå tillMitt WebEx och välj Inställningar.
Steg 3 Under avsnittet Ljud väljer duKonfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
Steg 4 UnderMina telefonnummermarkerar duAutentisering vid inringning intill det telefonnummer som du vill autentisera.
Steg 5 Välj Spara.
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Ange autentiserings-PIN-kod för värdkonto

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå tillMitt WebEx och välj Inställningar.
Steg 3 Under avsnittet Ljud väljer duKonfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
Steg 4 UnderMina telefonnummer anger du en fyrsiffrig PIN-kod i PIN: rutan.
Steg 5 Välj Spara.

Redigera sparade nummer

Innan du börjar

• Delta inte i ljuddelen av ett möte förrän du har redigerat dina nummer.

• Eventuella ändringar träder inte i kraft förrän nästa gång du deltar.

• Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon under tiden du redigerar dina telefonnummer.

Steg 1 Delta i mötet via din dator, men ring inte in till mötet.
Steg 2 På sidan Snabbstart väljer du ikonenMer ....
Steg 3 Välj Ring mig eller, om du redan har ett nummer angivet under ”Ring mig”, välj Ring mig på ett annat nummer.
Steg 4 Välj listan och sedan Hantera telefonnummer.
Steg 5 Välj Redigera om du vill uppdatera dina telefonnummer eller Rensa om du vill ta bort dina befintliga telefonnummer.
Steg 6 Välj Spara.
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K A P I T E L  2
Delta i ett möte

• Delta via en e-postinbjudan, sida 13

• Delta via WebEx-webbplatsen med ett konto, sida 14

• Delta via WebEx-webbplatsen utan ett konto, sida 14

• Delta via en mobil enhet, sida 15

• Delta i ett möte i ett personligt rum, sida 15

• Delta via ett videokonferenssystem, sida 16

• Delta via ett videokonferensprogram, sida 16

• Visa WebEx-mötesinformation, sida 16

• Lägg till ett möte i din kalender, sida 17

Delta via en e-postinbjudan

Steg 1 Klicka på URL:en i e-postinbjudan.
Sidan Mötesinformation visas.

Steg 2 Ange informationens som krävs och välj Delta.
KnappenDelta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappenDelta tillgänglig.

Steg 3 Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för
att ansluta till mötesljudet.
Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller
så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.
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Delta via WebEx-webbplatsen med ett konto

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Delta i ett möte > Bläddra bland möten.

Möteskalendern visas.
Steg 3 Om du ser ditt möte i listan väljer du Delta.
Steg 4 Om du inte ser ditt möte är det kanske angivet som ej listat:

a) Gå till Delta i ett möte och välj Ej listat möte.
b) Ange mötesnumret och välj sedan Delta.

Steg 5 På sidan Mötesinformation anger du den information som krävs och väljer sedan Delta.
KnappenDelta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappenDelta tillgänglig.

Steg 6 Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för
att ansluta till mötesljudet.
Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller
så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via WebEx-webbplatsen utan ett konto

Steg 1 Gå till WebEx-webbplatsen.
Steg 2 Ange mötesnumret och välj Delta.

Sidan Mötesinformation visas.
Steg 3 Ange informationens som krävs och välj Delta.

KnappenDelta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappenDelta tillgänglig.

Steg 4 Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för
att ansluta till mötesljudet.
Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller
så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.
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Delta via en mobil enhet
Du kan delta i ett möte via din mobila enhet om du har installerat Cisco WebEx Meetings-appen.

Steg 1 Starta din Cisco WebEx Meetings-app.
Steg 2 Knacka på Delta i möte.
Steg 3 Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för

att ansluta till mötesljudet.
Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller
så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta i ett möte i ett personligt rum

Steg 1 Gör något av följande:

• Klicka på länken i e-postmeddelandet om du fick en e-postinbjudan. Värdens sida Information om personligt rum
visas.

• Kopiera det personliga rummets URL, klistra in den i webbläsarens adressfält och tryck på retur. Värdens sida
Information om personligt rum visas.

• Ange ID:et för värdens personliga rum på din WebEx-webbplats.
Du kan hitta ID:et för värdens personliga rum i det personliga rummets URL. Till exempel,
organisationsnamn.webex.com/meet/jparker. Användarnamnet är jparker. Sidan Information om personligt
rum visas.

OBS!

Steg 2 Välj Delta.
Steg 3 Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för

att ansluta till mötesljudet.
Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller
så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.
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Delta via ett videokonferenssystem
Du kan starta eller delta i ett CMR Cloud-möte med alla videosystem som stöds, såsom Cisco eller Polycom.

Steg 1 Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
Steg 2 Välj Ring eller Nytt samtal.
Steg 3 Välj tangentbordsknappen och ring videoadressen.
Steg 4 Följ systemanvisningarna.

Delta via ett videokonferensprogram
Du kan starta mötet genom att använda ett videoprogram såsom Cisco Jabber Video.

Steg 1 Öppna din app.
Steg 2 Ring videoadressen.
Steg 3 Välj Starta, Ring eller lämplig kontroll för att starta ett videosamtal.
Steg 4 Följ anvisningarna.

Visa WebEx-mötesinformation
Innan du deltar i ett möte kan du ta reda på lite mer om det, såsom värdens namn och e-postadress,
mötesnummer och agenda.

Gör något av följande för att visa mötesinformation:

• Om du har fått en e-postinbjudan kan du klicka på länken i meddelandet för att visa mötesinformationen.

• Gå till värdens möteskalender på din WebEx-webbplats:
a) Gå till Delta i ett möte > Bläddra bland möten.
b) Hitta ditt möte i möteskalendern och klicka på dess länk.
c) Ange ett lösenord om det efterfrågas.
d) Välj Visa agenda om du även vill visa mötets agenda.
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Lägg till ett möte i din kalender
Om ditt kalenderprogram har stöd för iCalendar-standarden kan du lägga till ett schemalagt möte i detta. Om
värden avbokar mötet får du ett e-postmeddelande om detta. Meddelandet innehåller ett alternativ som låter
dig ta bort mötet från ditt kalenderprogram.

Om du fick en e-postinbjudan klickar du på länken för att lägga till mötet i din kalender eller öppnar och
godkänner bifogad iCalendar-fil (.ics).

Annars kan du lägga till mötet i din kalender via din WebEx-webbplats:

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2 Gå till Delta i ett möte > Bläddra bland möten.

Möteskalendern visas.
Steg 3 Hitta ditt möte och klicka på länken.
Steg 4 Ange ett lösenord om det efterfrågas.

Sidan Mötesinformation visas.
Steg 5 Välj Lägg till i min kalender.
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K A P I T E L  3
Felsök ”Delta i ett möte”

• Delta i ett möte, sida 19

• Användare av Internet Explorer på PC, sida 19

• Användare av Firefox eller Chrome på PC, sida 19

• Mac-användare, sida 20

Delta i ett möte
När du väljer länken för att delta i ditt möte kommer programmetWebExMöteshanterare att hämtas automatiskt
till din dator. Om det inte gör det kan du läsa följande ämnen för att hitta en möjlig lösning.

Användare av Internet Explorer på PC
Titta efter en gul ActiveX-installationsuppmaning som ofta finns längst ner på skärmen. Välj den och följ
anvisningarna på skärmen för att installera tillägget.

Om din organisation inte tillåter hämtningar med ActiveX ska du kontakta din WebEx-administratör för att
få hjälp.

När installationen har slutförts kommer mötet att startas automatiskt.

Användare av Firefox eller Chrome på PC
Titta efter ett meddelande om Java, vari du ofta ombeds hämta och installera den senaste versionen.

Du kan följa anvisningarna på skärmen för att installera Java, men den snabbaste lösningen är att välja
programmet Installera mötet som finns längst ner på sidan.

Om din organisation inte tillåter hämtningar med Java ska du kontakta din WebEx-administratör för att få
hjälp.

När installationen har slutförts kommer mötet att startas automatiskt.
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Mac-användare

Steg 1 Titta efter en uppmaning om att hämta och installera ett tillägg.
Steg 2 Välj Hämta och installera tillägg för att hämta filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg.
Steg 3 Kör filen:

• I Chrome väljer du den hämtade filen i fältet längst ner.

• I Safari väljer du filen i avsnittet Hämtade filer.

• I Firefox öppnar du antingen filen direkt eller sparar den på önskad plats.

Steg 4 Följ anvisningarna på skärmen.
När installationen har slutförts kommer mötet att startas automatiskt.
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K A P I T E L  4
Registrera dig för ett WebEx-möte

• Varför ska du registrera dig för ett möte?, sida 21

• Registrera dig via en e-postinbjudan, sida 21

• Registrera dig via WebEx-webbplatsen, sida 22

Varför ska du registrera dig för ett möte?
Registrering gör att värden kan samla in information om deltagarna, begränsa åtkomst och skydda
mötesinformation.

Inte alla möten kräver registrering. Om ditt möte kräver det kan du registrera dig via e-postinbjudan eller via
WebEx-webbplatsen.

När värden har godkänt din registrering får du ett e-postmeddelande med en registreringsbekräftelse. Du kan
nu delta i mötet när det startar. Om mötet redan pågår, och om värden har valt att godkänna
registreringsförfrågningar automatiskt, kan du delta i mötet omedelbart.

Registrera dig via en e-postinbjudan

Steg 1 Öppna e-postmeddelandet och välj Registrera.
Sidan Mötesinformation visas.

Steg 2 Välj Registrera.
Registreringssidan visas.

Steg 3 Fyll i registreringsformuläret och välj Registrera nu.
Sidan Registreringsbekräftelse visas.
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Registrera dig via WebEx-webbplatsen

Steg 1 Gå till WebEx-webbplatsen.
Steg 2 Om du har ett WebEx-konto:

a) Logga in.
b) Gå till Delta i ett möte > Bläddra bland möten.

Möteskalendern visas.

Steg 3 Om du inte har ett WebEx-konto:
a) Ange mötesnumret och välj Delta.
b) Välj Registrera så visas möteskalendern.

Steg 4 Välj Registrera för det möte du vill delta i.
Registreringssidan visas.

Steg 5 Fyll i registreringsformuläret och välj Registrera nu.
Sidan Registreringsbekräftelse visas.
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K A P I T E L  5
Hålla ett möte: Snabbreferensuppgifter

• Hålla ett möte – snabbreferensuppgifter, sida 23

Hålla ett möte – snabbreferensuppgifter
Mötesfönstret låter dig hantera alla aspekter av mötet och gör det möjligt för mötesdeltagarna att chatta, skicka
video, dela information och interagera med varandra via dokument, presentationer, whiteboard, program med
mera.

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

OBS!

• Omröstningar

• Filöverföring

• Chatta (med mötesdeltagare i TelePresence-rum)

ÅtgärdUppgift

Välj Bjud in och påminn från fliken ”Snabbstart”
och ange den information som krävs.

Bjud in personer till ett pågående möte

VäljMötesdeltagare > Inträdes- och utträdeston.Slå av mötesdeltagarnas inträdes- och utträdestoner

VäljMöte >Välkomstmeddelande.Redigera ett välkomstmeddelande

Välj Spela in.

Pausa och återuppta inspelningen efter behov,
i stället för att stoppa och starta om
inspelningen, för att undvika att flera
inspelningsfiler skapas.

Tips

Spela in ditt möte
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ÅtgärdUppgift

Högerklicka på namnet i mötesdeltagarlistan och välj
Byt namn.

Byt namn på en inringande användare

Högerklicka på rubriken Mötesdeltagare och välj
Ljudaviseringar.

Redigera ljudaviseringar

Högerklicka på chatrubriken och välj
Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när någon skriver ett
chattmeddelande

VäljMötesdeltagare > Tilldela privilegier och
markera eller avmarkera därefter lämpligt alternativ.

Bevilja eller ta bort privilegier

Dra WebEx-bollen till nästa presentatör.Utse någon annan till presentatör

Högerklicka på namnet eller miniatyrbilden och välj
Ändra roll till > Värd.

Utse någon annan till värd

Välj ditt namn i mötesdeltagarlistan och välj sedan
Mötesdeltagare > Återta värdroll och ange den
information som begärs.

Återta värdrollen

Högerklicka på namnet i mötesdeltagarlistan och välj
Avvisa.

Ta bort en mötesdeltagare från ett möte

VäljMöte > Begränsa åtkomst.

Detta alternativ förhindrar att någon deltar
i mötet, inklusive de som bjudits in men som
inte har anslutit sig ännu.

OBS!

Begränsa åtkomst till ett möte

VäljMöte > Återställ åtkomst.Återställ åtkomst till ett möte

VäljMöte > Information.Få information om ett pågående möte

Välj Arkiv > Lämna möte.Lämna ett möte

Välj Arkiv > Avsluta möte.Avsluta ett möte
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ÅtgärdUppgift

VäljFil > Skicka avskrift, ange den information som
krävs och skicka e-postmeddelandet.

Om du sparade följande under mötet kan du
även bifoga:

OBS!

• Delade dokument

• Chatt

• Omröstningsformulär

• Omröstningsresultat

• Allmänna anteckningar eller dold text
som gjorts eller publicerats under
mötet.

Avskriften skickas till alla mötesdeltagare
som tillhandahöll sin e-postadress när de
deltog.

Avskriften innehåller inte mötesdeltagare
som endast deltog i ljuddelen.

Skicka en mötesavskrift via e-post
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K A P I T E L  6
Hantera anteckningar, mötesprotokoll och dold
text

• Hantera anteckningar, mötesprotokoll och dold text, sida 27

Hantera anteckningar, mötesprotokoll och dold text
Det är några saker du bör tänka på innan du börjar hantera och ta anteckningar:

• Om alla mötesdeltagare tillåts göra anteckningar kan de inte publicera sina anteckningar för andra under
mötet, men de kan spara dem.

• Mötessekreteraren kan när som helst publicera anteckningar under mötet eller skicka en mötesavskrift
till alla mötesdeltagare.

• En författare till dold text kan publicera undertexter i realtid under mötet och kan även skicka en avskrift
som innehåller texterna till alla mötesdeltagare.

• Anteckningsfunktionen är ännu inte tillgänglig på Mac.

ÅtgärdUppgift

Högerklicka på mötesdeltagaren på panelen
Mötesdeltagare och välj sedan Ändra roll till >
Mötessekreterare.

En pennmarkör visas till höger om mötesdeltagarens
namn.

Utse en mötessekreterare

Högerklicka på mötesdeltagaren på panelen
Mötesdeltagare och välj sedan Ändra roll till >
Författare till dold text.

En dold text-markör visas till höger om
mötesdeltagarens namn.

Utse en författare till dold text

Användarguide för WebEx Meeting Center (WBS31)    
27



ÅtgärdUppgift

I mötesfönstret väljer duMöte > Alternativ. I
dialogrutanMötesalternativmarkerar eller avmarkerar
du Aktivera dold text.

Aktivera dold textning

Om du är ensammötessekreterare för ett möte skriver
du anteckningarna på panelen ”Anteckningar” i ditt
mötesfönster. Dina anteckningar är inte synliga för
andra förrän du publicerar dem.

Gör allmänna anteckningar (mötesprotokoll)

Om du är ensam författare till dold text för ett möte
skriver du den dolda texten på panelen ”Dold text” i
ditt mötesfönster. Du kan använda antingen ett
standardtangentbord eller ett stenografitangentbord
och ett maskinöversättningsprogram. Din dolda text
visas för andra då du trycker på Retur eller väljer
Publicera.

Tillhandahåll dold text
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K A P I T E L  7
Använd WebEx-ljud

• Översikt, sida 29

• Anslut till WebEx-ljud, sida 29

• Snabbreferensuppgifter, WebEx-ljud, sida 30

Översikt
Du kan använda din telefon eller din dator för att lyssna och tala under ett WebEx-möte:

• Telefon: Om din webbplats har stöd för denna funktion kan du använda Ring mig-tjänsten för att få ett
samtal från mötet eller så kan du ringa in till det.

Det här alternativet har generellt sett god röstöverföring men kan medföra en kostnad.OBS!

• Dator: Du kan delta i ljuddelen av mötet om du har ett headset anslutet till din dator.

Detta alternativ kan ibland orsaka oljud eller oregelbunden röstöverföring men medför
inga kostnader.

OBS!

Du kan växla mellan ljudanslutningstyper med mycket små eller inga ljudstörningar.

Anslut till WebEx-ljud
Anslut till ljud för första gången:

Steg 1 På sidan Snabbstart väljer du ikonen Anslut till ljud.
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Dialogrutan Ljudanslutning visas.
Steg 2 Välj ett av alternativen för att ansluta till ljud:

• Ring mig: Systemet ringer upp dig, vilket besparar dig kostnaden för ett fjärrsamtal. Inkludera riktnumret och ett
sjusiffrigt, lokalt telefonnummer. Du kan inte använda Ring mig-tjänsten om din organisation använder
anknytningsnummer eller om din webbplats inte har stöd för tjänsten.

• Jag ringer upp: Ring det angivna telefonnumret och ange informationen som krävs.

• Ring via dator: Du ansluts via Internet.

När du ansluter till ljud kommer den tidigare metoden för ljudanslutning vara förmarkerad. Om du exempelvis tidigare
har använt Ring mig-tjänsten kommer du nästa gång du använder WebEx att se en Ring mig-knapp med det senaste
telefonnumret du använde.

Om du vill ansluta med en annan metod eller använda ett annat telefonnummer väljer du ikonenMer (…) under den
valda knappen Ljudanslutning på sidan Snabbstart. Du får då se samma alternativ som du valde mellan den första
gången du anslöt till ljud.

Snabbreferensuppgifter, WebEx-ljud
ÅtgärdUppgift

1 På sidan Snabbstart väljer du Ansluten till ljud.

2 Välj Växla ljud.

3 Gör något av följande:

• Om du för närvarande använder en telefon väljer du
Ring via dator.

• Om du för närvarande använder en dator väljer duRing
mig eller Jag ringer in.

Ändra befintlig ljudanslutning

1 Välj Ansluten till ljud.

2 Välj Koppla från ljud.

3 Välj ikonenMer (…) under den valda knappen för
Ljudanslutning på sidan Snabbstart.

4 Välj Ring mig på ett annat nummer och ange eller välj
sedan det nya numret.

Gör så att mötet ringer dig på ett annat
nummer
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ÅtgärdUppgift

1 Visa alternativ för att stänga av ljud:

• På Windows: Högerklicka i mötesdeltagarlistan.

• På Mac: Ctrl+klicka i mötesdeltagarlistan

2 Du kan göra följande:

• Som värd

◦ Om du vill stänga av ljud för alla när de deltar i
mötet väljer du Stäng av ljud vid inträde.

◦ Om du vill stänga av eller slå på ljud för alla utom
dig själv väljer du Stäng av ljud för alla.

◦ Om du vill stänga av ljud för en särskild person
väljer du Stäng av ljud eller Slå på ljud.

• Som mötesdeltagare

◦ Välj ikonen Stäng av eller slå på ljud om du vill
stänga av eller slå på ljudet från din egen
mikrofon.

Finjustera dina mikrofon- och
högtalarinställningar

Välj Räck upp hand på mötesdeltagarpanelen.Be att få tala

Välj Ta ner hand på mötesdeltagarpanelen.Avbryt en begäran om att få tala

1 Välj Ansluten till ljud.

2 Välj Koppla från ljud.

Koppla från ljud
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K A P I T E L  8
Hantera video

• Översikt, sida 33

• Video – snabbreferens, sida 33

Översikt
WebExMeeting Center har stöd för högupplöst video (HD) på upp till 720 pixlar och högkvalitetsupplösning
på upp till 360 pixlar.

Videoalternativ kan ställas in av en webbplatsadministratör eller av en värd vid schemaläggning eller under
mötet.

Om ditt Meeting Center-möte inkluderar TelePresence-system är följande funktioner inte tillgängliga:OBS!

• Omröstningar

• Filöverföring

• Chatt med mötesdeltagare i TelePresence-rum

Video – snabbreferens
ÅtgärdUppgift

Välj videoikonen bredvid ditt namn.

Ikonen blir grön när du startar din video.

Starta eller stoppa din video

Välj Visa alla mötesdeltagare i helskärmsläge i videoskärmens övre högra
hörn.

Visa alla mötesdeltagares videor i helskärmsläge
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ÅtgärdUppgift

Windows: Välj ikonen Ange videoalternativ i det övre högra hörnet på
mötesdeltagarpanelen.

Mac: Välj ikonen Ange videoalternativ i det nedre högra hörnet på
mötesdeltagarpanelen.

Ställa in webbkameraalternativ som kontrast, skärpa
och ljusstyrka

Alternativen kan variera beroende på din
webbkamera.

OBS!

Välj ikonen Ange videoalternativ i det övre högra hörnet på
mötesdeltagarpanelen.

Aktivera eller inaktivera automatisk start av din
video i alla möten

1 Välj namnet på mötesdeltagaren som visas i videoskärmen.

2 I dialogrutan för Lås fokus på en mötesdeltagare:

• VäljDen aktiva talaren för att konstant växla till den som talar högst.

• VäljEn specifikmötesdeltagare för att förbli fokuserad på en specifik
talare och välj sedan namnet på mötesdeltagaren.

Lås fokus på en mötesdeltagare för alla
mötesdeltagare (endast värdar)

VäljMöte > Ljud- och videostatistik ...Visa ljud- och videodata då du är i mötesfönstret

Högerklicka på den aktiva talarens skärm och välj därefter ljud- och
videostatistik ...

Visa ljud- och videodata då du är i videovisning i
helskärm
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K A P I T E L  9
Dela innehåll eller en fjärrdator

• Dela innehåll, sida 35

• Dela en fjärrdator – snabbreferensuppgifter, sida 36

• Dela innehåll i Meeting Center – användbara tips, sida 37

• Dela innehåll i helskärmsläge, sida 38

• Felsök färgåtergivning i delat innehåll, sida 38

Dela innehåll
Presentatörer kan dela i princip vilket typ av innehåll som helst under ett möte.

Välj …Om du vill dela ...

Dela > Min skärmAllt på din dators skärm.

Dela > Fil (inklusive video)En fil som inte behöver redigeras under mötet.

Exempelvis en video eller en bildpresentation.

Dela > ProgramEtt program eller en fil som behöver redigeras under
mötet.

Om du exempelvis vill visa ett nytt programs
funktioner eller demonstrera hur man ritar 3D-former
i en grafikprogramvara.

Dela > WhiteboardEtt tomt arbetsområde där du kan samarbeta med
andra mötesdeltagare med hjälp av både text- och
bildverktyg för att markera, lägga till anteckningar
och skapa enkla bilder.

Dela > WebbinnehållEnwebbplats där mötesdeltagare själva kan interagera
med webbsidor i sina innehållsvisare medan de
upplever webbplatsens medieeffekter, video och ljud.
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Välj …Om du vill dela ...

Dela > WebbläsareEnwebbplats via vilken du kan guidamötesdeltagare
till diverse webbsidor, men där medieeffekter, video
och ljud inte kan spelas upp.

Dela > FjärrdatorFiler eller program som finns på en fjärrdator, på
vilken du har installerat Access Anywhere-agenten.

Exempelvis om du är på resande fot och vill
demonstrera en programvara vars licens endast finns
på din kontorsdator.

Dela > Mitt mötesfönsterHela ditt mötesfönster, men ingen annan del av din
dators skärm.

Dela en fjärrdator – snabbreferensuppgifter
Innan du börjar

• Se till att du har installerat Access Anywhere-agenten på fjärrdatorn.

• Om du inte är den ursprungliga mötesvärden loggar du in på din Meeting Center-webbplats innan du
deltar i mötet.

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

OBS!

ÅtgärdUppgift

1 Välj Dela > Fjärrdator. Dialogrutan Access
Anywhere visas.

2 Välj din dator under Fjärrdatorer.

3 Välj ditt program under Program. Om du
konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till
hela dess skärm visas alternativet Innehåll under
Program.

4 Välj Anslut och slutför autentiseringsmetoden,
antingen via åtkomstkod eller telefonkod, vilket
du väljer då du konfigurerar datorn för Access
Anywhere.

Starta fjärrdatordelning
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ÅtgärdUppgift

1 Välj nedåtpilen på möteskontrollpanelen och välj
sedan Dela fjärrprogram.

2 Välj programmet och välj sedan OK.

Efter att du har valt ett annat program att dela förblir
alla tidigare valda program öppna.

Dela ytterligare program på en delad fjärrdator

1 För att säkerställa sekretess och säkerhet för din
fjärrdator:

• Stäng alla program som du startade under
delningssessionen.

• Skriv ett lösenord till skärmsläckaren och
konfigurera så att skärmsläckaren aktiveras
efter en kort tids inaktivitet, exempelvis en
minut.

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

2 På möteskontrollpanelen väljer du Stoppa
delning.

Stoppa fjärrdatordelning

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

För att logga in, låsa eller låsa upp fjärrdatorn

Dela innehåll i Meeting Center – användbara tips
Följande tips kan hjälpa dig att dela innehåll mer effektivt:

• Öppna alla program du vill dela innan mötet startar, för att spara tid.

• Stäng alla program du inte behöver, eller som använder bandbredd, såsom snabbmeddelandeprogram
eller program som tar emot ljud eller video från webben, för att få maximal mängd bandbredd.

• Undvik att täcka över ett delat program eller en delad webbläsare med ett annat fönster på din dators
skärm. Ett kryssmönster visas i mötesdeltagarnas delade fönster när andra fönster täcker det delade
programmet eller webbläsaren.

• Om du vill växla mellan visningen av delade program och mötesfönstret på din egen skärm kan du pausa
programdelningen innan du återgår till mötesfönstret och därefter återuppta programdelningen när du
återgår till det delade programmet.

• Om du använder fler än en bildskärm när du delar ett program eller en webbläsare kan mötesdeltagarna
se programmet/webbläsaren oberoende av vilken bildskärm som du visar det på. Om du flyttar ett
program eller en webbläsare till en annan bildskärm är de fortfarande synliga för mötesdeltagarna.

Användarguide för WebEx Meeting Center (WBS31)    
37

Dela innehåll eller en fjärrdator
Dela innehåll i Meeting Center – användbara tips



• Om du vill dela ett dokument, till exempel ett Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du förbättra
mötesupplevelsen för mötesdeltagare genom att använda fildelning i stället för programdelning.

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

• Som presentatör använder du sidkontrollerna längst upp på fliken du delar för att förflytta dig framåt
och bakåt i ett dokument. Du kan också konfigurera ett specifikt tidsintervall innan ett dokument
automatiskt går vidare genom att gå till menyn Visa och välja Bläddra fram sidor automatiskt.

Dela innehåll i helskärmsläge
När du delar i helskärmsläge finns möteskontrollerna tillgängliga i Möteskontrollpanelen längst upp på din
skärm.

Med Möteskontrollpanelen kan du kontrollera ett möte på samma sätt som i mötesfönstret – du kan ta fram
Chattpanelen eller pausa och återuppta inspelning. Du kan dessutom få åtkomst till delningsalternativ i
Möteskontrollpanelen:

• Dela: Få tillgång till delningsmenyn för att växla delningslägen, utan att återgå till mötesfönstret.

• Tilldela: Utse en annan mötesdeltagare till presentatör, bevilja fjärrstyrning, tilldela privilegier eller låt
mötesdeltagare automatiskt kontrollera delad programvara. Om du ändrar presentatörer medan du delar,
kommer delning att stoppas och alla mötesdeltagare kommer att återgå till mötesfönstret.

• Kommentera: Visa de kommenteringsverktyg du kan använda för att kommentera innehåll då du är i
helskärmsläge.

• Fler alternativ: Visa delad programvara i helskärm, hantera panellayout, visa Anteckningspanelen, få
tillgång till ljudalternativ, synkronisera helskärmsvisning för alla mötesdeltagare, bjud in och påminn
mötesdeltagare eller avsluta händelsen.

Felsök färgåtergivning i delat innehåll
Färgen på ditt delade innehåll visas inte korrekt. Till exempel visas färgövergångar som färgband.
Bilder av delad programvara använder 16-bitars färgläge som standard. Detta ger en korrekt färgåtergivning
för de flesta delade program. Du kan komma att behöva True Color-läget för att få fram detaljerna, men det
kan påverka prestandan för programdelning.

På Windows

1 Stoppa din delningssession.

2 I mötesfönstret väljer duMöte > Alternativ.

3 Välj fliken True Color-läge.

4 Välj Aktivera True Color-läge.

5 Välj något av följande alternativ:

• Bättre bildhantering (bättre färgkvalitet, men läses in långsammare)

• Bättre prestanda (läses in snabbare, men sämre färgkvalitet)
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6 Välj OK eller Verkställ.

På Mac

1 I mötesfönstret väljer duMeeting Center > Inställningar.

2 Välj Visning.

3 Välj något av följande alternativ:

• Bättre bildkvalitet (bättre färgkvalitet, men läses in långsammare)

• Bättre prestanda (läses in snabbare, men sämre färgkvalitet)

4 Välj OK.
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K A P I T E L  10
Utför en omröstning i ett WebEx-möte

• Omröstningar, sida 41

• Skapa ett frågeformulär i Windows, sida 41

• Skapa ett frågeformulär i Mac, sida 42

• Snabbreferensuppgifter, utför en omröstning, sida 42

Omröstningar
Som presentatör kan du utföra en omröstning genom att skapa och dela ett frågeformulär. Omröstningar är
användbara av olika anledningar, exempelvis insamlande av feedback och röster eller för att testa kunskaper.

Skapa ett frågeformulär i Windows

Steg 1 Öppna omröstningspanelen i ett möte.
Steg 2 Under avsnittet Fråga väljer du någon av dessa frågetyper:

• Om du vill välja flera svar från en lista över möjligheter, välj Flerval och välj därefter Flera svar.

• Om du vill välja ett svar från en lista över möjligheter, välj Flerval och välj därefter Ett svar.

• Om du vill skriva in ett kort svar, välj Kort svar.

Steg 3 Välj Ny och skriv sedan frågan.
Steg 4 I avsnittet Svar väljer du Lägg till och skriver sedan svaret.

Om du vill ange ytterligare ett svar klickar du på Lägg till.

Frågan och svaren visas i området Omröstningsfrågor.
Steg 5 Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler frågor.
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Skapa ett frågeformulär i Mac

Steg 1 Öppna omröstningspanelen i ett möte.
Steg 2 Välj ikonen Lägg till en fråga och skriv in frågan.
Steg 3 Välj ikonen Lägg till ett svar och skriv in svaret.
Steg 4 För att lägga till fler svar, upprepa steg 3.
Steg 5 För att lägga till fler frågor, upprepa steg 2.
Steg 6 Välj Klicka här för att ändra frågetyp för att ändra frågetyp och gör sedan något av följande:

• Om du vill välja flera svar från en lista över möjligheter, välj Flera svar.

• Om du vill välja ett svar från en lista över möjligheter, välj Ett svar.

• Om du vill skriva in ett kort svar, välj Kort svar.

Snabbreferensuppgifter, utför en omröstning
ÅtgärdUppgift

Markera frågan och välj sedan en annan typ av fråga
i avsnittet Fråga och välj sedan Ändra typ.

Ändra typ av fråga

Markera frågan eller svaret, välj ikonen Redigera
och gör sedan dina ändringar.

Redigera en fråga eller ett svar

Välj frågan eller svaret och välj sedan ikonenTa bort.Ta bort en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen
Flytta upp eller Flytta ner.

Ändra om frågor eller svar

Välj Rensa allt.Ta bort ett helt frågeformulär

1 Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ genom
att göra något av följande:

• Windows: Välj Alternativ längst ned på
omröstningspanelen.

• Mac: Välj ikonen Alternativ i den nedre
högra delen av omröstningspanelen.

2 VäljVisa och ange tidslängden i rutanLarm: och
klicka sedan på OK.

Visa en timer under omröstningar
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ÅtgärdUppgift

1 När ditt omröstningsformulär visas på
omröstningspanelen väljer du Öppna
omröstning.

2 När omröstningen är avslutad väljer du Stäng
omröstning. Om du har angett en tid stängs
omröstningen i stället automatiskt.

Öppna en omröstning

I avsnittetDela med deltagare väljer du endera eller
båda alternativen Omröstningsresultat och
Individuella resultat och klickar sedan påTillämpa.

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsfrågor och följ
anvisningarna.

Spara ett omröstningsformulär under mötet.

VäljArkiv > Spara >Omröstningsresultat och följ
anvisningarna.

Om du istället vill spara resultaten av flera
omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla
omröstningsresultat och följer anvisningarna.

Spara resultaten av en omröstning

Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågor och följ
anvisningarna.

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa
frågeformuläret i din omröstningspanel

1 Välj Alternativ i den nedre delen av
omröstningspanelen.

2 Välj endera eller båda alternativ att inkludera i
omröstningsresultaten:

• Inkludera inget svar, om du vill inkludera
icke-svaranden.

• Visa antal svar, om du vill visa antalet
svaranden av det totala antalet deltagare.
Om du endast vill inkludera de som svarade
ska du inte markera Inkludera inget svar.

Ange alternativ för omröstningsresultat
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K A P I T E L  11
Tangentbordsgenvägar och tillgänglighet för
WebEx Meeting Center

• Gå till mötesfönstret med hjälp av tangentbordet, sida 45

• Arbeta med mötesdeltagarlistan, sida 46

• Kopiera text från Chatpanelen, sida 47

• Ange text i en inmatningsruta, sida 47

• Åtkomst till möteskontrollpanelen under delning, sida 47

• Stöd för skärmläsare, sida 48

Gå till 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 är standardgenvägar i
Windows-miljön.

TillTryck på

Växla mellan innehålls- och panelområdetF6

• Växla mellan öppna dokument och mötesfönstrets innehållsområde

• Navigera i panelområdet

• Växla mellan flikar i följande dialogrutor:

◦ Bjud in och påminn

◦ Inställningar

◦ Mötesalternativ

◦ Mötesdeltagarprivilegier

Ctrl+Tabb
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TillTryck på

• Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

◦ Mötesdeltagarpanel

◦ Chatpanel

◦ Panelen Anteckningar

◦ Panel för Dold text

◦ Fönstret Filöverföring

◦ Delad whiteboard och filflikar

• Arbeta med mötesdeltagarlistan

• Kopiera text från Chatpanelen

Shift+F10

Växla mellan komponenter som knappar, fält och kryssrutor i en dialogruta eller
en panel

Tabb

Växla mellan dialogrutornas alternativPiltangenter

Stänga all dialogrutorAlt+F4

• Markera eller avmarkera en alternativruta

• Ange text i en inmatningsruta

Mellanslag

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

Kopiera text från ChatpanelenCtrl+A

Visa möteskontrollpanelen i helskärmslägeCtrl+Alt+Shift

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

Arbeta med mötesdeltagarlistan
Fönstret för mötesdeltagare har en högerklicksmeny vilken gör det möjlighet för dig att agera på en
mötesdeltagare beroende på din roll i mötet.

Om du är värd eller presentatör kan du t.ex. göra någon till presentatör eller stänga av en mötesdeltagares
mikrofon om den orsakar störningar.

Om du inte är värd eller presentatör kan du utföra åtgärder som att begära att få bli presentatör eller slå av
ljudet på din egen mikrofon.

• Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till panelen Mötesdeltagare.

   Användarguide för WebEx Meeting Center (WBS31)
46

Tangentbordsgenvägar och tillgänglighet för WebEx Meeting Center
Arbeta med mötesdeltagarlistan



• Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan mötesdeltagare.

• Välj Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss mötesdeltagare.

• Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan de tillgängliga alternativen.

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

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

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

• Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan panelerna tills du når Chatpanelen.

• Tryck på Tabb tills du är i chatthistorikområdet.

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-[Piltangent] för att

markera texten.
Alternativt kan du använda Ctrl+A för att markera all chattext.

Ange text i en inmatningsruta

Steg 1 Navigera mellan frågorna med Tabb-tangenten.
Steg 2 Flytta mellan svaren genom att använda uppåt- och nedåtpilen.
Steg 3 Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller retur-tangenten så att du

kan skriva in ditt svar.
Steg 4 Klicka på Retur eller Esc för att avsluta redigeringen.

Åtkomst till möteskontrollpanelen under delning
Under delning är möteskontrollpanelen delvis dold längst upp på din skärm.

Steg 1 Tryck på Ctrl+Alt+Shift för att visa möteskontrollpanelen.
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När panelen visas ligger fokus inledningsvis på ikonenMötesdeltagare.
Steg 2 Du kan göra följande:

• Tryck på Tabb för att ändra fokus

• Tryck på Retur för att aktivera en funktion

• Välj Alt+Tabb för att återgå till delningsområdet från möteskontrollpanelen.

◦ Om du delar en fil väljer du WebEx-bollen för att återgå till delningsområdet.

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

◦ När du delar din skärm väljer du vilket program du vill dela.

Steg 3 För att växla från möteskontrollpanelen till en annan öppen panel, t.ex. mötesdeltagarlistan, trycker du på F6.

Stöd för skärmläsare
Cisco WebEx har stöd för programvaran JAWS-skärmläsning för följande element:

• Programmenyer och nedrullningsbara menyer

• Titlar för delade filer och flikar

• Snabbstartsknappar, knapptitlar och verktygstips

• Paneler och knappar på panelfältet, knapptitlar och verktygstips

• Kommenteringspanel och -verktygsfält

• Verktygsfält för delat innehåll i mötesfönster

• Panelknappar för möteskontroll, knapptitlar och verktygstips
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Registrera dig för ett användarkonto
När du har skaffat ett användarkonto kan du använda Mitt WebEx-funktionerna på webben. Du kan redigera
din användarprofil för att ändra ditt lösenord, ange ytterligare personlig information och ange
webbplatsinställningar, till exempel standardstartsida och tidszon.

Om din webbplatsadministratör har aktiverat självregistreringsfunktionen kan du när som helst registrera dig
för ett konto på din WebEx-servicewebbplats.

Om självregistrering inte är tillgänglig på din WebEx-webbplats måste du kontakta administratören för
att få ett konto.

OBS!

Steg 1 Gå till din WebEx-webbplats.
Steg 2 I navigeringsraden väljer du Konfigurera > Nytt konto.

Registreringssidan visas.

Steg 3 Ange informationen som krävs.
Steg 4 Välj Registrera dig nu.
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Du får ett e-postmeddelande som bekräftar att du har registrerat dig för ett användarkonto.

När din webbplatsadministratör har godkänt ditt nya användarkonto får du ytterligare ett e-postmeddelande som innehåller
ditt användarnamn och lösenord.

Importera och exportera kontaktinformation
Du kan lägga till kontakter i din personliga adressbok en i taget eller så kan du lägga till flera kontakter på
samma gång genom att använda en fil med kommaseparerade eller tabbavgränsade värden (.csv). Du kan
troligen hämta en CSV-fil med dina kontakter från ditt e-postprogram. Eller så kan du exportera en CSV-fil
frånWebEx, lägga till kontaktinformationen via ett kalkylprogram och därefter importera den på nytt i WebEx.

Om du lägger till en ny kontakt till CSV-filen ska du se till att UUID-fältet är tomt. DinWebEx-webbplats
skapar detta unika nummer för att identifiera kontakten.

OBS!

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats och gå tillMitt WebEx > Mina kontakter.
Steg 2 Du kan göra något av följande:

• Lägg till en kontakt åt gången:

1 I listan Visa väljer du Personliga kontakter.

2 Välj Lägg till kontakt och följ anvisningarna på skärmen.

• Lägg till flera kontakter samtidigt:

1 I listan Visa väljer du Personliga kontakter.

2 I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer.

3 Välj Importera och följ anvisningarna på skärmen.

• Exportera kontaktinformation: Välj Exportera och följ anvisningarna på skärmen.

Skapa en distributionslista

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats och gå tillMitt WebEx > Mina kontakter.
Steg 2 Välj Lägg till distributionslista.
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Sidan Lägg till distributionslista visas.
Steg 3 Ange namnet på gruppen och, om du vill, en beskrivning.
Steg 4 Du kan göra något av följande:

• Sök efter kontakten i rutan Sök.

• Sök efter kontakten genom att välja första bokstaven i kontaktens förnamn.

• Välj Alla för att se alla kontakter i din personliga kontaktlista.

• Lägg till en ny kontakt genom att välja Lägg till kontakt.

Steg 5 I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill ha och väljer Lägg till>.
Steg 6 När du är klar väljer du Lägg till för att skapa listan.

Visa din möteslista
Du kan öppna din personliga lista över möten som du är värd för, för att ändra eller avbryta ett möte.

Du kan även visa listan över möten du är inbjuden till så att du kan delta i dessa möten.

Du kan ange att mötessidan i Mitt WebEx ska vara den startsida som visas när du loggar in på din
WebEx-servicewebbplats.

OBS!

Steg 1 Logga in på din WebEx-webbplats och välj sedanMitt WebEx.
Sidan Mina möten visas med en listan över dina schemalagda möten.

Steg 2 Välj någon av flikarna för att navigera till olika vyer av sidan Mina möten. Du kan välja alternativen Dagligen, Varje
vecka, Varje månad eller Alla möten.

Steg 3 (Valfritt) Välj alternativ för att kontrollera vyn:

• För att visa en lista över möten som du är inbjuden till väljer duMöten som du är inbjuden till från listan. Om
ditt möte kräver att du registrerar dig och du ännu inte har gjort det väljer du länken Registrering för att delta.

• Om du vill inkludera möten som redan ägt rum i vyn slår du på Visa tidigare möten.

Steg 4 Välj mötesnamnet för att visa information om ett möte så att du kan starta, ändra, avbryta eller delta.
Steg 5 Välj Inställningar > Personligt rum för att hantera ditt personliga rum.
Steg 6 Om du vill starta ett direktmöte väljer du antingen Träffas nu ellerMitt personliga rum.
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Hantera filer i dina personliga mappar
Ditt användarkonto inkluderar personligt lagringsutrymme för filer på din WebEx-webbplats. Filerna lagras
på sidanMittWebEx >Mina filer >Mina dokument. Din webbplatsadministratör avgör mängden utrymme
som finns tillgängligt för fillagring. Om du behöver mer utrymme kan du kontakta din webbplatsadministratör.

Steg 1 Gå tillMitt WebEx >Mina filer >Mina dokument.
Steg 2 Under Åtgärd väljer du knappen Skapa mapp för att skapa en ny mapp. Du kan ange ett namn och en beskrivning för

mappen.
Steg 3 Under Åtgärd väljer du Överför för att överföra en eller flera filer till en vald mapp.

Du kan överföra upp till tre filer samtidigt.

Steg 4 Under Åtgärd väljer du knappen Hämta för att hämta en vald fil.
Följ de instruktioner som visas i webbläsaren eller operativsystemet för att hämta filen.

Steg 5 För att redigera en mapp eller fil väljer du den och sedan Redigera mapp eller Redigera fil.
Du kan ange följande egenskaper för mappar:

• Namn och beskrivning

• Läs- och skrivåtkomst

• Lösenordsskydd

Steg 6 Om du vill söka efter en specifik fil eller mapp skriver du hela eller delar av namnet eller beskrivningen i rutan Sök efter
och väljer sedan Sök.

Steg 7 Använd kommandona Flytta och Kopiera för att flytta eller kopiera en vald fil eller mapp till en annan mapp.

Redigera din användarprofil

Steg 1 Gå tillMitt WebEx > Min profil.
Steg 2 Ange ditt användarnamn, namn, din e-postadress och postadress under personlig information. Du kan också överföra en

bild till din profil. Bilden visas under möten när du är inloggad och inte visar din video.
Steg 3 Om administratören har aktiverat det väljer duVisa partnerlänkar iMittWebEx för att visa länkar till partnerwebbplatser

i navigeringsraden på Mitt WebEx.
Steg 4 Under Kalenderarbetstider kan du ange dina arbetstider i schemaläggningssyfte.
Steg 5 Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.
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Redigera dina WebEx-inställningar
Du kan ställa in följande inställningar för ditt WebEx-konto.

Steg 1 Gå tillMitt WebEx > Inställningar.
Steg 2 Välj Expandera alla för att expandera hela avsnittet eller välj ett enskilt avsnitt för att expandera den.
Steg 3 Ange dina inställningar i varje avsnitt:

• Allmän: Ange tidszon och språk som ska användas på webbsidorna i din WebEx-webbplats. Du kan också ange
standardsida för varje flik.

• ”Träffas nu”-inställningar: Ställ in standardalternativ för direktmöten som du startar med Träffas nu. Du kan
ange standardmötestyp, mötesmall, lösenord och ljudanslutningsalternativ. Beroende på dina webbplatsinställningar
kan du även välja om dina direktmöten ska förläggas till ditt personliga rum.

• Ljud: Ange dina telefonnummer och information om personliga konferenser.

Ange dina telefonnummer underMina telefonnummer och välj därefter ytterligare alternativ:

Autentisering vid inringning: Om detta alternativ är aktiverat för din webbplats kan du ringa in till ett möte utan
att behöva ange mötesnumret. Genom att markera det här inställningsalternativet för ett telefonnummer kommer
ditt konto att knytas till telefonnumret. Denna funktion är endast tillgänglig för möten med ljud som är aktiverade
för CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification).

Ring mig: Om din WebEx-webbplats har stöd för Ring mig-tjänsten kommer detta alternativ låta dig ta emot ett
samtal från mötet för att ansluta till ljud. Du kan markera detta alternativ för valfritt telefonnummer i dina
inställningar.

Ljud-PIN-kod: Din ljud-PIN-kod hjälper till att förhindra andra från att använda ditt telefonnummer för att delta
i ett möte. Du kan bli uppmanad att ange din ljud-PIN-kod när du ringer in till ett möte. Dina
WebEx-webbplatsinställningar kan kräva att du anger en ljud-PIN-kod, särskilt om du använder alternativet
Autentisering vid inringning.

Under Personlig konferens väljer du Skapa konto för att konfigurera upp till tre personliga konferenskonton.

Personliga konferenskonton inkluderar en värdåtkomstkod som du kan använda för att starta ljuddelen av ett
personligt konferensmöte. De inkluderar också en deltagaråtkomstkod så att andra kan delta.

Du kan välja ett av dina personliga konferenskonton när du schemalägger ett personligt konferensmöte. Du kan
också använda ett av dessa konton för att starta ett personligt konferensdirektmöte från en telefon utan att behöva
schemalägga det först.

Du kan när som helst ta bort ett personligt konferenskonto.

• Videosystem: Lägg till videoadresserna till de videokonferenssystem som du vill använda med WebEx. Om din
webbplats har aktiverat den här funktionen kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videosystem för att ansluta
till ljud och video.

•Mitt personliga rum: Ange ett unikt namn och en unik URL och kopiera URL:en om du vill dela den med andra.
Beroende på dina webbplatsinställningar kan du också ange en annan URL till ditt personliga rum. Du kan ställa
in alternativ för att automatiskt låsa rummet 5, 10, 15 eller 20 minuter efter att du har anslutit till det samt för att
ta emot meddelanden när någon träder in i lobbyn till ditt personliga rum när du inte är i rummet.

• Schemaläggningsmallar: Hantera schemaläggningsmallar som låter dig schemalägga möten snabbt.
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• Schemaläggningsalternativ: Välj alternativ för borttagning av slutfördamöten, mötets standardtyp, sidan Snabbstart
och schemaläggningsbehörigheter.

• Support Center: Välj i vilken ordning flikarna på supportinstrumentpanelen ska visas.

Steg 4 Välj Spara för att spara dina ändringar.

Skapa rapporter
Du kan skapa användarrapportermed information om alla onlinemöten som du har varit värd för påwebbplatsen.

Du kan exportera eller hämta data till en fil med kommaseparerade värden (CSV), som du kan öppna i ett
kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel. Du kan också skriva ut rapporter i ett format som är anpassat
för utskrifter.

För att skapa en rapport:

Steg 1 Gå tillMitt WebEx >Mina rapporter.
Steg 2 Välj typen av rapport som du vill skapa.
Steg 3 Ange sökvillkor, till exempel det datumintervall som du vill visa rapportdata för.
Steg 4 Välj Visa rapport.
Steg 5 Om du vill ändra sorteringen av rapportdata väljer du kolumnrubrikerna.

Rapportdata sorteras efter kolumnen som har en pil bredvid kolumnrubriken. Om du vill vända på sorteringsordningen
väljer du kolumnrubriken. Om du vill sortera efter en annan kolumn väljer du den kolumnens rubrik.

Steg 6 Gör något av följande, om det är tillämpligt:

• Om du visar en rapport för allmän mötesanvändning eller utbildningsmötesanvändning och vill visa rapporten i ett
format som är lämplig för utskrift ska du välja Utskriftsvänligt format.

Steg 7 Om du visar en användarrapport för ett möte och vill visa innehållet i rapporten väljer du länken för mötets namn.
Steg 8 Omdu vill exportera rapportdata i CSV-format (kommaavgränsade värden) väljer duExportera rapport ellerExportera.
Steg 9 Välj eventuellt länkar i rapporten för att visa ytterligare information.

Om rapporter
Om ditt användarkonto inkluderar rapportalternativet kan du visa följande rapporter:

För vissa rapporter kommer du, om du klickar på länken inom 15minuter efter mötets slut, att se en preliminär
version av rapporten. Den preliminära rapporten erbjuder snabb åtkomst till data innan slutgiltiga och mer
precisa data är tillgängliga. Den preliminära rapporten innehåller bara en del av den information som är
tillgänglig i den slutliga rapporten.
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När slutgiltiga och mer precisa data blir tillgängliga, ofta inom 24 timmar efter att mötet har avslutats, ersätts
den preliminära rapporten med slutrapporten.

Du kan hämta både preliminära rapporter och slutrapporter som kommaseparerade värdefiler (CSV).

Allmänna användarrapporter om möte

Dessa rapporter innehåller information om alla online-sessioner som du är värd för. Du kan visa följande
rapporter:

• Sammanfattande användarrapport: Innehåller sammanfattande information om alla möten inklusive
ämne, datum, start- och sluttid, varaktighet, antalet inbjudna deltagare, antalet inbjudna deltagare som
deltog och vilken typ av röstkonferens som du använde.

Den här rapporten visas först som en preliminär sammanfattad användarrapport men
den ersätts med den slutliga användarrapporten efter att mera korrekta användardata har
blivit tillgängliga.

OBS!

• Sammanfattande användarrapport i CSV-fil (kommaseparerade värden): Innehåller ytterligare
information om alla möten, bland annat hur många minuter alla mötesdeltagare var anslutna till mötet
och spårningskoder.

• Detaljerad mötesrapport: Innehåller detaljerad information om mötets alla mötesdeltagare, inklusive
tiden som mötesdeltagaren deltog och lämnade mötet, uppmärksamheten under mötet samt all annan
information som deltagaren angav.

Den här rapporten visas först som en preliminär detaljerad mötesrapport, men efter att
slutgiltig och mer precis mötesdata har blivit tillgängliga ersätts den med en slutgiltig
detaljerad mötesrapport.

OBS!

Access Anywhere-användarrapport

Den här rapporten visar information om datorerna du har fjärråtkomst till, bland annat datum och start-/sluttid
för varje session.
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