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H O O F D S T U K  1
Support Center

WebEx Support Center biedt verschillende hulpmiddelen die u kunt gebruiken om uw klanten op afstand te
ondersteunen.

Windows Me en NT worden niet meer door Support Center ondersteund. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie over de besturingssystemen en browsers die u met Support
Center kunt gebruiken.

Opmerking

Remote Support: extern problemen vaststellen, bestanden overdragen en problemen van klanten oplossen.
Laat klanten zien hoe ze toepassingen moeten gebruiken of bestuur hun computers. Draag bestanden over
aan en van computers van klanten over om ze te analyseren of updates of patches te installeren. Zie Remote
Support, op pagina 2.

Remote Access: gebruik deze optionele module buiten ondersteuningssessies om extern toegang te krijgen
tot computers, problemen voor de computers vast te stellen en op de computers te werken. Spoor problemen
op en beheer apparatuur op afstand, zelfs wanneer de klant niet achter zijn computer zit. Zie Remote Access,
op pagina 8.

WebACD: geef uw klanten altijd en overal toegang tot uw agents door een verbindingskoppeling aan uw
website, bureaublad, product of e-mailhandtekening toe te voegen. U kunt zelfs het aanvraagformulier
aanpassen om informatie die u nodig hebt te verzamelen en op uw website te laten lijken. Gebruik het
WebACD Postvak IN en de WebAcd Monitor om aanvragen van klanten en vertegenwoordigers van de
klantenservice te beheren. Zie WebACD, op pagina 13.

System Management: deze optionele module is een webconsole die u kunt gebruiken om netwerkactiva,
zoals computers, servers, printers en routers, op afstand te beheren. Verspreid softwarepakketten en -patches,
bekijk activagegevens, verzend berichten naar activa, beheer softwarelicenties en genereer rapporten over
activagegevens en -status. Zie System Management, op pagina 19.

• Remote Support, pagina 2

• Remote Access, pagina 8

• WebACD, pagina 13

• System Management, pagina 19
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Remote Support
Deze release-opmerkingen behandelen de functies van Remote Support en wat er nieuw is in deze versie.

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor Remote Support, gegroepeerd op het
versienummer van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.

WBS29.11

Verbeteringen aan de pagina Profiel

De pagina Profiel bevat nu alleen nog maar de belangrijkste profielgegevens.

• Er is een meer geavanceerde afbeeldingsuploader toegevoegd waarmee u een afbeelding kunt uploaden
of een foto kunt maken met uw webcam.

• U kunt de pagina Profiel nu weergeven op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

De pagina Voorkeuren

De pagina Voorkeuren is nu de centrale locatie voor alle gebruikersinstellingen.

• Nieuwe samenvouwbare categorieën

• De webpaginavoorkeuren en de standaardpagina-instellingen zijn verplaatst naar het gedeelte Algemeen.

• De volgende instellingen zijn verplaatst van de pagina Profiel naar de pagina Voorkeuren:

• Mijn persoonlijke ruimte•

• Planningssjablonen

• Sessieopties' is gewijzigd in 'Planningsopties'.

• Support Center

• Mijn telefoonnummers' (van de pagina Profiel) en de Persoonlijke conferentie-pagina zijn samengevoegd
bij 'Audio-instellingen'.

• De pagina Eén-klik-configuratie is verplaatst naar de pagina Voorkeuren en heet nu Instellingen 'Nu
vergaderen'.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
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Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

WBS29.10

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.9

Rapport Sessiequerytool

• Het veld Wachttijd in het rapport Sessiequerytool van het Support Center wordt gewijzigd van een
waarde die is afgerond op minuten in een waarde die is afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. De
waarde wordt weergegeven als uur, minuten en seconden. De kolomkop voor Wachttijd is gewijzigd
van 'Wachttijd (min.)' in 'Wachttijd (uu:mm:ss)'.

• De kolomkop voor het veld Sessietijd is gewijzigd van 'Sessietijd (min.)' in 'Sessietijd (uu:mm:ss)'.

WBS29.8.1

WebEx-balpictogram

Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.

WBS29.8

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste pagina's en stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke pagina's (zoals de aanmeldpagina, de paginaMijnWebEx >Mijn vergaderingen en de pagina
Mijn WebEx > Trainingen) hebben een nieuw ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid gekregen

• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.
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Het nieuwe ontwerpwordt in fasen geïmplementeerd, te beginnenmet de belangrijksteMeeting Center-stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Opnieuw ontworpen en beter toegankelijke algemene elementen en belangrijkeMeeting Center-pagina's.

• De naam van het geoptimaliseerde tabblad Welkom is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

• Er zijn nieuweHTML-e-mailsjablonen toegevoegd voor de meeste gebruikssituaties vanMeeting Center.

Schermbeveiliging tijdens het delen

Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.

WebEx-productiviteitstools

Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools. Zie Productiviteitstools voor meer informatie.

WebEx gebruiken in Chrome

De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
extensie toe te voegen en deWebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

Verbeterde audiokwaliteit met breedbandaudio voor WebEx VoIP en WebEx Audio

Voor WebEx Audio-vergaderingen en vergaderingen voor alleen VoIP beschikken gebruikers nu over een
optimale vergaderervaring met breedbandaudio wanneer ze verbinding maken met audio via de computer
(VoIP).

Breedbandaudio wordt ook wel HD-spraak genoemd. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en
biedt daarom duidelijkere audioverbindingen.

Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen, Apple iPad- en iPhone-apparaten en mobiele
Android-apparaten worden ondersteund. Breedbandaudio wordt ook ondersteund voor netwerkopname van
vergaderingen voor alleen VoIP en WebEx Audio-vergaderingen.

De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers. De OPUS-codec
heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC) en is beter bestand tegen
pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale omstandigheden.

Het ondersteunt een beter ruisonderdrukkingsalgoritme voor een aanzienlijk betere ervaring bij het gebruik
van audio via een computer, ook zonder headset. Het heeft een verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op
UDP-basis. Het zorgt voor minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor
pakketten van 20 ms.

Op computers waarop Solaris wordt uitgevoerd, mobiele Windows-apparaten en Blackberry-apparaten wordt
nog steeds smalbandaudio gebruikt voor VoIP-audio. Als een gebruiker deelneemt aan een vergadering vanaf
een van deze apparaten, wordt smalbandaudio gebruikt voor de hele vergadering.

Bedrijfsadresboek en Persoonlijk adresboek in Sitebeheer en Mijn WebEx
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In het Bedrijfsadresboek, dat beschikbaar is in Sitebeheer en Mijn WebEx, en in het Persoonlijk adresboek
van de gebruiker, dat beschikbaar is in Mijn WebEx, kunnen meerdere contactpersonen worden geïmporteerd
met behulp van een komma- of tabgescheiden bestand (.csv). U kunt een door komma's of tabs gescheiden
bestand (.csv) uploaden door het bestand te selecteren en het gebruikte type scheidingsteken te selecteren
(Tab of Komma). Selecteer vervolgens Importeren. De indeling van het WebEx-adresboek kan ook worden
geëxporteerd vanuit Sitebeheer en Mijn WebEx.

WBS29.6

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.5

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.4

Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden

Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen sitebeheerders
nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.3

Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers

Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.

• *.verisign.com

• *.thawte.com

• *.geotrust.com

• *.rapidssl.com

• *.digitalcertvalidation.com

• *.ws.symantec.com
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Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:

• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen

• praktijklabs in Training Center

• Support Center

• WebACD

Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.

WBS29.1

Ondersteuning voor meerdere platformen

Updates zijn doorgevoerd in browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.

Bekende problemen en beperkingen

Windows 8 en 8.1

• Als een presentator met Windows 8 of 8.1 zijn of haar toepassing of scherm deelt (voorheen 'bureaublad
delen'), zien andere deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen
waar deelvensters zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het
bedieningspaneel Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de
deelindicatoren. We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk
deelvensters te openen om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.

• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.

• Het delen vanWord-bestanden voor de 32-bits versie vanMicrosoft Office 2010 wordt niet ondersteund
inWindows 8.1. In dergelijke gevallen kunt u het beste de functie voor toepassing delen of scherm delen
gebruiken.

Ondersteuning voor Microsoft Office 2013

• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:

◦ Animaties en overgangen

◦ Ingesloten video- of audiobestanden

◦ PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster

◦ UCF-toolkit
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• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementenmogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.

• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:

◦ De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.

◦ Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.

◦ Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het originele
lettertype.

◦ De grootte van vormen kan afwijken van de originele grootte.

• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.

• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.

• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen inWindows 8 bij gebruik van de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor scherm delen (voorheen
'bureaublad delen').

• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 (64-bits) delen bij gebruik van de functie
voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
scherm delen.

Ondersteuning van uw besturingssysteem

Remote Support uitvoeren:

• Bij klantenservicemedewerkers (CSR's, Customer Support Representatives), die Linux, Solaris of
Macintosh gebruiken, worden sommige functies mogelijk niet ondersteund. Voor meer informatie kunt
u het Support Center-gedeelte in Systeemvereisten en functieondersteuning raadplegen.

• Klanten kunnen Linux, Solaris of Macintosh gebruiken, maar ze kunnen geen verbinding maken met
een sessie op afstand van achter een Microsoft ISA-proxyserver wanneer gebruikersverificatie is
ingeschakeld. Dit is een bekend Java-probleem dat Sun heeft beschreven in het document op http://
bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657.

Voor meer informatie over de computers, besturingssystemen en browsers die compatibel zijn met WebEx
Remote Support, raadpleegt u Systeemvereisten en functieondersteuning.

Crash terwijl u op computers van klanten bent aangemeld

Wanneer u zich als een andere gebruiker op de computer van een klant aanmeldt en de Remote Support-browser
crasht, blijft u aangemeld op de computer van de klant. Wanneer dit gebeurt, vraag dan uw klant om zich af
te melden en zich vervolgens opnieuw aan te melden.
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Toepassingen worden getoond terwijl u een sessie opneemt

Wanneer u tijdens het opnemen van een Remote Support-sessie een toepassing toont aan een klant, krijgt uw
klant alle andere op uw computer geopende browservensters te zien.

Schijfruimte tijdens bestandsoverdrachten

Wanneer de schijfruimte van de ontvangende partij tijdens bestandsoverdrachten niet toereikend blijkt, stopt
de sessie.

Bestandsoverdrachtvenster verplaatsen tijdens het delen van het bureaublad

Wanneer u een bestandsoverdracht begint terwijl u het bureaublad deelt, kunt u het overdrachtsvenster niet
verplaatsen.

Systeeminformatie uitschakelen

Sitebeheerders kunnen de systeeminformatie-functie voor aangepaste sessies niet uitschakelen.

Lotus Notes-begrenzing van e-mailuitnodigingen

Wanneer u de Lotus Notes-e-mailtoepassing gebruikt, werkt de 'verzend een e-mailuitnodiging via een lokale
mailclient'-functie mogelijk niet. Dit gebeurt omdat er in Lotus Notes voor e-mailberichten die u via
internetpagina's opstelt een maximumformaat geldt. Om dit op te lossen verandert u uw sjabloon voor
e-mailuitnodigingen, zodat de berichtgrootte wordt verkleind.

Standaard bestandsoverdracht wordt niet in het gebeurtenislogboek opgenomen

Bestanden die met de standaardmethode voor bestandsoverdracht worden overgedragen, worden niet in het
gebeurtenislogboek opgenomen.

Deelnemen aan een inkomende ondersteuningssessie via een trage netwerkverbinding

Wanneer de downloadmethode voor de website op de client is ingesteld op TFS (Temporary Folder Solution)
en een klant een inkomende ondersteuningssessie via een trage netwerkverbinding probeert bij te wonen, dan
ontvangt een klant mogelijk de foutmelding 'Bevestiging van deelnemen aan conferentie is mislukt' nadat de
klant het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en op Verzenden heeft geklikt

Scrollen terwijl u Remote Support-webchat gebruikt

Wanneer u Remote Support-webchat gebruikt en u nadat de schuifbalken zijn verschenen snel omhoog en
omlaag scrolt, kan het chatvenster snel achter elkaar gaan flikkeren.

Remote Access
Deze release-opmerkingen beschrijven de functies van Remote Access en wat er nieuw is in deze versie.

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor RemoteAccess, gegroepeerd op het versienummer
van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.
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WBS29.11

Verbeteringen aan de pagina Profiel

De pagina Profiel bevat nu alleen nog maar de belangrijkste profielgegevens.

• Er is een meer geavanceerde afbeeldingsuploader toegevoegd waarmee u een afbeelding kunt uploaden
of een foto kunt maken met uw webcam.

• U kunt de pagina Profiel nu weergeven op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

De pagina Voorkeuren

De pagina Voorkeuren is nu de centrale locatie voor alle gebruikersinstellingen.

• Nieuwe samenvouwbare categorieën

• De webpaginavoorkeuren en de standaardpagina-instellingen zijn verplaatst naar het gedeelte Algemeen.

• De volgende instellingen zijn verplaatst van de pagina Profiel naar de pagina Voorkeuren:

• Mijn persoonlijke ruimte•

• Planningssjablonen

• Sessieopties' is gewijzigd in 'Planningsopties'.

• Support Center

• Mijn telefoonnummers' (van de pagina Profiel) en de Persoonlijke conferentie-pagina zijn samengevoegd
bij 'Audio-instellingen'.

• De pagina Eén-klik-configuratie is verplaatst naar de pagina Voorkeuren en heet nu Instellingen 'Nu
vergaderen'.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

WBS29.10

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

Release-opmerkingen van Cisco WebEx Support Center (versie WBS29.11)    
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De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.9

Rapport Sessiequerytool

• Het veld Wachttijd in het rapport Sessiequerytool van het Support Center wordt gewijzigd van een
waarde die is afgerond op minuten in een waarde die is afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. De
waarde wordt weergegeven als uur, minuten en seconden. De kolomkop voor Wachttijd is gewijzigd
van 'Wachttijd (min.)' in 'Wachttijd (uu:mm:ss)'.

• De kolomkop voor het veld Sessietijd is gewijzigd van 'Sessietijd (min.)' in 'Sessietijd (uu:mm:ss)'.

WBS29.8

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste pagina's en stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke pagina's (zoals de aanmeldpagina, de paginaMijn WebEx >Mijn vergaderingen > en de
paginaMijn WebEx >Mijn training) hebben een nieuw ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid
gekregen

• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerpwordt in fasen geïmplementeerd, te beginnenmet de belangrijksteMeeting Center-stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Opnieuw ontworpen en beter toegankelijke algemene elementen en belangrijkeMeeting Center-pagina's.

• De naam van het geoptimaliseerde tabblad Welkom is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

• Er zijn nieuweHTML-e-mailsjablonen toegevoegd voor de meeste gebruikssituaties vanMeeting Center.

Schermbeveiliging tijdens het delen

Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.

   Release-opmerkingen van Cisco WebEx Support Center (versie WBS29.11)
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WebEx-productiviteitstools

Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools. Zie Productiviteitstools voor meer informatie.

WebEx gebruiken in Chrome

De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
extensie toe te voegen en deWebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

Verbeterde audiokwaliteit met breedbandaudio voor WebEx VoIP en WebEx Audio

Voor WebEx Audio-vergaderingen en vergaderingen voor alleen VoIP beschikken gebruikers nu over een
optimale vergaderervaring met breedbandaudio wanneer ze verbinding maken met audio via de computer
(VoIP).

Breedbandaudio wordt ook wel HD-spraak genoemd. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en
biedt daarom duidelijkere audioverbindingen.

Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen, Apple iPad- en iPhone-apparaten en mobiele
Android-apparaten worden ondersteund. Breedbandaudio wordt ook ondersteund voor netwerkopname van
vergaderingen voor alleen VoIP en WebEx Audio-vergaderingen.

De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers. De OPUS-codec
heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC) en is beter bestand tegen
pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale omstandigheden.

Het ondersteunt een beter ruisonderdrukkingsalgoritme voor een aanzienlijk betere ervaring bij het gebruik
van audio via een computer, ook zonder headset. Het heeft een verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op
UDP-basis. Het zorgt voor minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor
pakketten van 20 ms.

Op computers waarop Solaris wordt uitgevoerd, mobiele Windows-apparaten en Blackberry-apparaten wordt
nog steeds smalbandaudio gebruikt voor VoIP-audio. Als een gebruiker deelneemt aan een vergadering vanaf
een van deze apparaten, wordt smalbandaudio gebruikt voor de hele vergadering.

Bedrijfsadresboek en Persoonlijk adresboek in Sitebeheer en Mijn WebEx

In het Bedrijfsadresboek, dat beschikbaar is in Sitebeheer en Mijn WebEx, en in het Persoonlijk adresboek
van de gebruiker, dat beschikbaar is in Mijn WebEx, kunnen meerdere contactpersonen worden geïmporteerd
met behulp van een komma- of tabgescheiden bestand (.csv). U kunt een door komma's of tabs gescheiden
bestand (.csv) uploaden door het bestand te selecteren en het gebruikte type scheidingsteken te selecteren
(Tab of Komma). Selecteer vervolgens Importeren. De indeling van het WebEx-adresboek kan ook worden
geëxporteerd vanuit Sitebeheer en Mijn WebEx.

WBS29.6

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.5

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
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De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.4

Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden

Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen sitebeheerders
nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.3

Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers

Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.

• *.verisign.com

• *.thawte.com

• *.geotrust.com

• *.rapidssl.com

• *.digitalcertvalidation.com

• *.ws.symantec.com

Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:

• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen

• praktijklabs in Training Center

• Support Center

• WebACD

Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.

WBS29.1

Ondersteuning voor meerdere platformen
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Updates zijn doorgevoerd in browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.

Bekende problemen en beperkingen
Bekende problemen/beperkingen Dit gedeelte bevat bekende problemen die alleen Sales Center betreffen.
Zie Functies voor meerdere platformen en bekende problemen voor meer informatie over de browsers en
besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services
betreffen.

Deelnemen aan een WebEx-vergadering in Chrome en Firefox

Vanwege beleidswijzigingen vanGoogle enMozilla moeten gebruikers deWebEx-invoegtoepassing handmatig
inschakelen wanneer ze Chrome en Firefox gebruiken.

De website van Remote Access heeft een upgrade gehad, maar de agenten op het bureaublad niet

Nadat een website van Remote Access is geüpgraded zonder de betreffende agenten op het bureaublad, zijn
twee menu-items, Scherm leegmaken en CNTRL-ALT-DEL versturen uitgeschakeld bij de agenten die niet
zijn geüpgraded.

Windows 8 en 8.1

• Als een presentator met Windows 8 of 8.1 zijn of haar toepassing of scherm deelt (voorheen 'bureaublad
delen'), zien andere deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen
waar deelvensters zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het
bedieningspaneel Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de
deelindicatoren. We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk
deelvensters te openen om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.

• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.

• Het delen vanWord-bestanden voor de 32-bits versie vanMicrosoft Office 2010 wordt niet ondersteund
inWindows 8.1. In dergelijke gevallen kunt u het beste de functie voor toepassing delen of scherm delen
gebruiken.

WebACD
Deze release-opmerkingen behandelen de functies van WebACD Postvak IN en de Monitor, en wat er nieuw
is in deze versie.

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor WebACD, gegroepeerd op het versienummer
van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.

Release-opmerkingen van Cisco WebEx Support Center (versie WBS29.11)    
13

Support Center
Bekende problemen en beperkingen



WBS29.11

Verbeteringen aan de pagina Profiel

De pagina Profiel bevat nu alleen nog maar de belangrijkste profielgegevens.

• Er is een meer geavanceerde afbeeldingsuploader toegevoegd waarmee u een afbeelding kunt uploaden
of een foto kunt maken met uw webcam.

• U kunt de pagina Profiel nu weergeven op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

De pagina Voorkeuren

De pagina Voorkeuren is nu de centrale locatie voor alle gebruikersinstellingen.

• Nieuwe samenvouwbare categorieën

• De webpaginavoorkeuren en de standaardpagina-instellingen zijn verplaatst naar het gedeelte Algemeen.

• De volgende instellingen zijn verplaatst van de pagina Profiel naar de pagina Voorkeuren:

• Mijn persoonlijke ruimte•

• Planningssjablonen

• Sessieopties' is gewijzigd in 'Planningsopties'.

• Support Center

• Mijn telefoonnummers' (van de pagina Profiel) en de Persoonlijke conferentie-pagina zijn samengevoegd
bij 'Audio-instellingen'.

• De pagina Eén-klik-configuratie is verplaatst naar de pagina Voorkeuren en heet nu Instellingen 'Nu
vergaderen'.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

WBS29.10

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
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De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.9

Rapport Sessiequerytool

• Het veld Wachttijd in het rapport Sessiequerytool van het Support Center wordt gewijzigd van een
waarde die is afgerond op minuten in een waarde die is afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. De
waarde wordt weergegeven als uur, minuten en seconden. De kolomkop voor Wachttijd is gewijzigd
van 'Wachttijd (min.)' in 'Wachttijd (uu:mm:ss)'.

• De kolomkop voor het veld Sessietijd is gewijzigd van 'Sessietijd (min.)' in 'Sessietijd (uu:mm:ss)'.

WBS29.8.1

WebEx-balpictogram

Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.

WBS29.8

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste pagina's en stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke pagina's (zoals de aanmeldpagina, de paginaMijn WebEx >Mijn vergaderingen > en de
paginaMijn WebEx >Mijn training) hebben een nieuw ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid
gekregen

• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerpwordt in fasen geïmplementeerd, te beginnenmet de belangrijksteMeeting Center-stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Opnieuw ontworpen en beter toegankelijke algemene elementen en belangrijkeMeeting Center-pagina's.

• De naam van het geoptimaliseerde tabblad Welkom is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

• Er zijn nieuweHTML-e-mailsjablonen toegevoegd voor de meeste gebruikssituaties vanMeeting Center.
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Schermbeveiliging tijdens het delen

Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.

WebEx-productiviteitstools

Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools. Zie Productiviteitstools voor meer informatie.

WebEx gebruiken in Chrome

De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
extensie toe te voegen en deWebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

Verbeterde audiokwaliteit met breedbandaudio voor WebEx VoIP en WebEx Audio

Voor WebEx Audio-vergaderingen en vergaderingen voor alleen VoIP beschikken gebruikers nu over een
optimale vergaderervaring met breedbandaudio wanneer ze verbinding maken met audio via de computer
(VoIP).

Breedbandaudio wordt ook wel HD-spraak genoemd. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en
biedt daarom duidelijkere audioverbindingen.

Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen, Apple iPad- en iPhone-apparaten en mobiele
Android-apparaten worden ondersteund. Breedbandaudio wordt ook ondersteund voor netwerkopname van
vergaderingen voor alleen VoIP en WebEx Audio-vergaderingen.

De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers. De OPUS-codec
heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC) en is beter bestand tegen
pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale omstandigheden.

Het ondersteunt een beter ruisonderdrukkingsalgoritme voor een aanzienlijk betere ervaring bij het gebruik
van audio via een computer, ook zonder headset. Het heeft een verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op
UDP-basis. Het zorgt voor minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor
pakketten van 20 ms.

Op computers waarop Solaris wordt uitgevoerd, mobiele Windows-apparaten en Blackberry-apparaten wordt
nog steeds smalbandaudio gebruikt voor VoIP-audio. Als een gebruiker deelneemt aan een vergadering vanaf
een van deze apparaten, wordt smalbandaudio gebruikt voor de hele vergadering.

Bedrijfsadresboek en Persoonlijk adresboek in Sitebeheer en Mijn WebEx

In het Bedrijfsadresboek, dat beschikbaar is in Sitebeheer en Mijn WebEx, en in het Persoonlijk adresboek
van de gebruiker, dat beschikbaar is in Mijn WebEx, kunnen meerdere contactpersonen worden geïmporteerd
met behulp van een komma- of tabgescheiden bestand (.csv). U kunt een door komma's of tabs gescheiden
bestand (.csv) uploaden door het bestand te selecteren en het gebruikte type scheidingsteken te selecteren
(Tab of Komma). Selecteer vervolgens Importeren. De indeling van het WebEx-adresboek kan ook worden
geëxporteerd vanuit Sitebeheer en Mijn WebEx.

WBS29.6

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
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WBS29.5

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.4

Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden

Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen sitebeheerders
nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.3

Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers

Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.

• *.verisign.com

• *.thawte.com

• *.geotrust.com

• *.rapidssl.com

• *.digitalcertvalidation.com

• *.ws.symantec.com

Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:

• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen

• praktijklabs in Training Center

• Support Center

• WebACD

Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.
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WBS29.1

Ondersteuning voor meerdere platformen

Updates zijn doorgevoerd in browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.

Functies

Het WebACD Postvak IN

Automatisch starten

Wilt u snel en eenvoudig werken, dan kunt u WebACD zo configureren dat hij automatisch start wanneer u
uw computer opstart.

Wachtrijen verbergen

Het WebACD Postvak IN kan wachtrijen zonder klanten verbergen, zodat u zich op de juiste wachtrijen kunt
concentreren.

Status Niet beschikbaar

Wanneer u een bepaalde periode inactief bent, kan het WebACD Postvak IN uw status automatisch in 'Niet
beschikbaar' wijzigen.

Automatische meldingen

WebACD kan uw venster laten knipperen, naar de voorgrond verplaatsen of een geluid afspelen wanneer een
klant in uw wachtrij aansluit.

Aangepaste rijenoverzichten

U kunt in uw WebACD Postvak IN instellen dat het verkeer in andere wachtrijen wordt gecontroleerd en dat
de wachtrijen die u wilt controleren en bepaalde details over klanten worden weergegeven.

Aanvragen automatisch accepteren

U kunt uw Postvak IN zo configureren dat de volgende aanvraag automatisch wordt geaccepteerd. WebACD
detecteert dat u beschikbaar bent en geeft een bericht weer om u te laten weten dat er een klant aan het wachten
is in één van uw wachtrijen. Op deze manier hoeft u uw wachtrij niet te controleren; uw nieuwe sessie start
automatisch.

Nodig andere vertegenwoordigers van de klantenservice uit voor sessies

Wanneer u ondersteuning van andere agenten nodig hebt, kunt u alle aan een wachtrij toegewezen agenten
uitnodigen of agenten selecteren die u aan uw sessie wilt laten deelnemen. Tijdens de sessie kunt u privé met
hen praten en de sessie, indien noodzakelijk, aan de andere agent overdragen.

Klanten kunnen via uw internetsite om ondersteuning vragen

U kunt een helpkoppeling of –knop op uw website plaatsen. Zie de handleiding voor de sitebeheerder op de
ondersteuningspagina van uw Support Center-servicesite voor informatie.

De WebACD Monitor

Traceer aanvragen van klanten

Controleer het verkeer in de wachtrijen die u bewaakt en bekijk het aantal aan de rijen toegewezen agenten
en de status van elke agent. U kunt ook details over geholpen klanten bekijken.
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Flexibele toewijzing van aanvragen

WebEx-sitebeheerders kunnen een groep agenten toewijzen aan vragen over specifieke functies.

Bekende problemen en beperkingen
Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd

Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
inWebExMeeting Center, Training Center, Support Center, Event Center enWebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.

Windows 8 en 8.1

• Als een presentator met Windows 8 of 8.1 zijn of haar toepassing of scherm deelt (voorheen 'bureaublad
delen'), zien andere deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen
waar deelvensters zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het
bedieningspaneel Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de
deelindicatoren. We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk
deelvensters te openen om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.

• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.

• Het delen vanWord-bestanden voor de 32-bits versie vanMicrosoft Office 2010 wordt niet ondersteund
inWindows 8.1. In dergelijke gevallen kunt u het beste de functie voor toepassing delen of scherm delen
gebruiken.

System Management
Deze release-opmerkingen behandelen de functies van het WebEx System Management en wat er nieuw is
in deze versie.

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor System Management, gegroepeerd op het
versienummer van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.

WBS29.11

Verbeteringen aan de pagina Profiel

De pagina Profiel bevat nu alleen nog maar de belangrijkste profielgegevens.

• Er is een meer geavanceerde afbeeldingsuploader toegevoegd waarmee u een afbeelding kunt uploaden
of een foto kunt maken met uw webcam.

• U kunt de pagina Profiel nu weergeven op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.
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De pagina Voorkeuren

De pagina Voorkeuren is nu de centrale locatie voor alle gebruikersinstellingen.

• Nieuwe samenvouwbare categorieën

• De webpaginavoorkeuren en de standaardpagina-instellingen zijn verplaatst naar het gedeelte Algemeen.

• De volgende instellingen zijn verplaatst van de pagina Profiel naar de pagina Voorkeuren:

• Mijn persoonlijke ruimte•

• Planningssjablonen

• Sessieopties' is gewijzigd in 'Planningsopties'.

• Support Center

• Mijn telefoonnummers' (van de pagina Profiel) en de Persoonlijke conferentie-pagina zijn samengevoegd
bij 'Audio-instellingen'.

• De pagina Eén-klik-configuratie is verplaatst naar de pagina Voorkeuren en heet nu Instellingen 'Nu
vergaderen'.

• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

WBS29.10

WebEx-productiviteitstools

Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.9

Rapport Sessiequerytool

• Het veld Wachttijd in het rapport Sessiequerytool van het Support Center wordt gewijzigd van een
waarde die is afgerond op minuten in een waarde die is afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. De
waarde wordt weergegeven als uur, minuten en seconden. De kolomkop voor Wachttijd is gewijzigd
van 'Wachttijd (min.)' in 'Wachttijd (uu:mm:ss)'.

• De kolomkop voor het veld Sessietijd is gewijzigd van 'Sessietijd (min.)' in 'Sessietijd (uu:mm:ss)'.
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WBS29.8.1

WebEx-balpictogram

Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.

WBS29.8

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste pagina's en stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke pagina's (zoals de aanmeldpagina, de paginaMijnWebEx >Mijn vergaderingen en de pagina
Mijn WebEx > Trainingen) hebben een nieuw ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid gekregen

• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates

De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.

Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.

Het nieuwe ontwerpwordt in fasen geïmplementeerd, te beginnenmet de belangrijksteMeeting Center-stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)

• Opnieuw ontworpen en beter toegankelijke algemene elementen en belangrijkeMeeting Center-pagina's.

• De naam van het geoptimaliseerde tabblad Welkom is gewijzigd in Start.

• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.

• Er zijn nieuweHTML-e-mailsjablonen toegevoegd voor de meeste gebruikssituaties vanMeeting Center.

Schermbeveiliging tijdens het delen

Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.

WebEx-productiviteitstools

Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools, inclusief ondersteuning voor de Mac. Zie
Productiviteitstools voor meer informatie.

WebEx gebruiken in Chrome

De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
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extensie toe te voegen en deWebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.

Updates in Sitebeheer

Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.

Verbeterde audiokwaliteit met breedbandaudio voor WebEx VoIP en WebEx Audio

Voor WebEx Audio-vergaderingen en vergaderingen voor alleen VoIP beschikken gebruikers nu over een
optimale vergaderervaring met breedbandaudio wanneer ze verbinding maken met audio via de computer
(VoIP).

Breedbandaudio wordt ook wel HD-spraak genoemd. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en
biedt daarom duidelijkere audioverbindingen.

Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen, Apple iPad- en iPhone-apparaten en mobiele
Android-apparaten worden ondersteund. Breedbandaudio wordt ook ondersteund voor netwerkopname van
vergaderingen voor alleen VoIP en WebEx Audio-vergaderingen.

De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers. De OPUS-codec
heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC) en is beter bestand tegen
pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale omstandigheden.

Het ondersteunt een beter ruisonderdrukkingsalgoritme voor een aanzienlijk betere ervaring bij het gebruik
van audio via een computer, ook zonder headset. Het heeft een verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op
UDP-basis. Het zorgt voor minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor
pakketten van 20 ms.

Op computers waarop Solaris wordt uitgevoerd, mobiele Windows-apparaten en Blackberry-apparaten wordt
nog steeds smalbandaudio gebruikt voor VoIP-audio. Als een gebruiker deelneemt aan een vergadering vanaf
een van deze apparaten, wordt smalbandaudio gebruikt voor de hele vergadering.

Bedrijfsadresboek en Persoonlijk adresboek in Sitebeheer en Mijn WebEx

In het Bedrijfsadresboek, dat beschikbaar is in Sitebeheer en Mijn WebEx, en in het Persoonlijk adresboek
van de gebruiker, dat beschikbaar is in Mijn WebEx, kunnen meerdere contactpersonen worden geïmporteerd
met behulp van een komma- of tabgescheiden bestand (.csv). U kunt een door komma's of tabs gescheiden
bestand (.csv) uploaden door het bestand te selecteren en het gebruikte type scheidingsteken te selecteren
(Tab of Komma). Selecteer vervolgens Importeren. De indeling van het WebEx-adresboek kan ook worden
geëxporteerd vanuit Sitebeheer en Mijn WebEx.

WBS29.6

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.5

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.4

Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden
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Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen
sitebeheerders nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe
standaardinstelling is drie.

Updates voor ondersteuning van besturingssystemen

De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.

WBS29.3

Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers

Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.

• *.verisign.com

• *.thawte.com

• *.geotrust.com

• *.rapidssl.com

• *.digitalcertvalidation.com

• *.ws.symantec.com

Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:

• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen

• praktijklabs in Training Center

• Support Center

• WebACD

Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.

WBS29.1

Ondersteuning voor meerdere platformen

Updates zijn doorgevoerd in browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.
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Functies
Remote Access-onderhoud en -beheer

Toont een geconsolideerd overzicht van netwerkactiva en ondersteunt u bij het upgraden van één of alle activa.
Indien een activa niet met internet is verbonden, vindt de update plaats zodra de activamet internet is verbonden.

Gegevensback-up

Gebruik de back-upbeheermodule om automatische, veilige, offsite back-ups door te voeren van
bedrijfsgegevens die over de bureaubladen en laptops van uw onderneming zijn verspreid. U stelt het
geheugenbeleid in om te bepalen welke gegevens hoe vaak moeten worden geback-upt. Back-upbeheer van
WebExwerkt snel, zelfs op de traagste netwerkverbinding, zodat uw gegevens gegarandeerd continu beschermd
zijn. Uw gegevens worden veilig bewaard met 128-bits AES-versleuteld gegevensverkeer.

Virusbeveiliging

Gebruik de module virusbeveiliging om uw netwerkactiva tegen virussen te beveiligen en de kosten en
complexiteit van het beheren van een virusbeveiligingsprogramma voor uw onderneming te reduceren. Zelfs
wanneer u al over virusbeveiligingssoftware beschikt, kunt u WebEx-virusbeveiliging gebruiken om deze
software te verspreiden.

Gecentraliseerd beleidsmanagement

MetWebEx PatchManagement kunt u via onze op de browser gebaseerde interface vanaf een gecentraliseerde
locatie beleid bijwerken. Integreer eenvoudig uw bestaande SUS-/WSUS-servers om beter gebruik te maken
van onze administratieve en rapporteermogelijkheden.

Optimaliseer grootschalige distributies

Beheer bandbreedtegebruik tijdens grootschalige distributies met SystemManagement-bandbreedtebeleid en
downloadregels. U kunt het maximumaantal gelijktijdige downloads instellen en distributies laten plaatsvinden
in periodes dat het netwerk weinig wordt belast.

Betaling naar gebruik

System Management is een gehoste online toepassing waarmee u alleen betaalt voor het gebruik en de
functionaliteit die u nodig hebt.

Geen VPN nodig

Externe gebruikers en externe activa hebben geen VPN-toegang nodig om WebEx System Management te
laten werken. Zolang een activa met internet is verbonden, kunt u WebEx System Management gebruiken
om de activa te beheren.

Foutherstel

Wanneer door een verbroken verbinding of ander probleem het downloaden niet kan worden voltooid, gebruikt
WebEx SystemManagement Software Distribution Checkpoint Restart om te garanderen dat het downloaden
begint waar het is gestopt.

Zoeken

Met System Management kunt u uw inventaris doorzoeken op specifieke hardware, software en gebruikers
per locatie of kantoor.

Rapporten

Genereer op graphics en tekst gebaseerde rapportages die verschillende essentiële metrics voor specifieke
activa, kantoren of ondernemingen laten zien. Voer rapportages in real-time uit of laat ze op door u gewenste
tijdstippen uitvoeren. U kunt rapportagegegevens ook automatisch via e-mail verspreiden.
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Gegevensexport

Gebruik IntegrationWeb Service (IWS), eenWebEx SystemManagement-programma, om eigendomsgegevens
te exporteren en download de gegevens vervolgens naar een Microsoft Access- of SQL-Serverdatabase.
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H O O F D S T U K  2
Waarschuwingen

• Opgeloste waarschuwingen, pagina 27

Opgeloste waarschuwingen
De waarschuwingen in de onderstaande tabel beschrijven problemen die in deze release zijn opgelost.

Tabel 1: Opgeloste waarschuwingen in release 29.11

TitelErnstniveauIdentificatie

MAC 10.10 Join meeting failure
with "Automatic proxy
configuration"

2CSCur55875

In-meeting message to rejoin
computer audio even if VoIP is
disabled

2CSCur73313

'Storage Capacity Hard Limit
notification' error if disable
recording

2CSCur63223

Left menu cannot collapse in Event
Center

2CSCur52664

Voice volume icon didn't change
when volume up/down in Remote
Player

2CSCur47920

Customer's ppt file Presentation
loading Partially

2CSCur41007

URI is changing based on the
language selection in 29.10

2CSCuq63395
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TitelErnstniveauIdentificatie

Cannot change Host PIN length
from default 4 to 10 on site admin
page

2CSCur43481

Call disconnects immediatelywhen
click 'Invite & Remind'

2CSCur39058

Customer recording fail to convert
to MP4 due to large camera files

2CSCur26600

MACAnnotation cannot be erased
from shared file on Host

2CSCur30777

Preferences for the WebEx site
(Default page) are not stored

2CSCur03999

MAC-keyboard lost focus, unable
to type during remote desktop share

2CSCur06238

Unable to type in Putty tool when
remote controlling presenter's PC

2CSCuq95672

Auto Account Update failed for .cn
sites

2CSCuq64861

"PPT Note" button did not show
when sharing an UCF file saved
from a PPT

2CSCuq77867

File sharing not working with
Websense DSS Endpoint version
7.7.4

2CSCuq11436

Desktop Share-Remote control not
disabled when disabled in Session
Type

3CSCur18021

Breakout Session Chat not disabled
when Chat is disabled in Session
Type

3CSCur12833

Panelist is not provided with the
teleconference pop up information

3CSCur65076

ARF playback fails, convert to
WMV fails

3CSCur51686

US flag shown as Canada flag and
in green color in Japanese version

3CSCur55881
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TitelErnstniveauIdentificatie

Brightness on MAC dims when in
Support Session

3CSCur45226

MC app crashes after the joining
or starting the session

3CSCur43625

Host can't mute or unmute attendee
sometimes

3CSCur36657

Registration report missing
SourceID

3CSCur34833

Recording failed to restart3CSCur40978

Text wipe animations were
inverted during PowerPoint share

3CSCur38034

Disable "Video option" in schedule
meeting, page display error

3CSCur34787

Available Recording Notification
is sent as HTML instead of Plain
Text

3CSCur22403

Global calling list page is not
getting displayed properly

3CSCur33123

Unable to use New email domain
for email

3CSCur30142

Copying and pasting phone
numbers causes meeting to crash

3CSCur30482

Missing default call number from
phone number list and invitation
email

3CSCur04053

PT schedule meeting, meeting link
in invitation language wrong

3CSCur01627

Event start time was shown
incorrect when using browser on
mobile device

3CSCur24456

Total recording use storage show
in page is higher than actual usage

3CSCuq96291

Unable to accept some special
characters in event password field

3CSCur06220
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TitelErnstniveauIdentificatie

Registered user unable to join
Training Center unlisted meeting

3CSCur06043

Join Training Center unlisted
meeting via URLAPI does not
work

3CSCur06046

Pull Session Query Tool report
timeout

3CSCuo06168

Host is inactive, but other attendees
still can join meeting

3CSCzt75354

Audio out of sync when converting
ARF recording to WMV

3CSCuq19249

Excel files.xlsx with hidden pages
not loading in meetings

4CSCur33722

Unable to schedule "Other
Teleconference Service" meeting

4CSCur35487

Recording data failed to generate
on backup storage

4CSCuq68945

Recording is shorter than in the real
meeting

4CSCuq63801

Annotation toolsmenu bar inMAC
not display

5CSCur30576

Site ID is wrong in log file when
sent swap session failed email

5CSCup43819
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H O O F D S T U K  3
Systeemvereisten en functieondersteuning

Dit document beschrijft beschikbare functies, bekende problemen en eventuele beperkingen die u mogelijk
ondervindt bij het gebruik van WebEx-diensten met diverse besturingssystemen en webbrowsers.

WebEx biedt ondersteuning voor Linux-distributies zolang wordt voldaan aan de volgende vereisten:Opmerking

• Kernel: 2.6 of hoger

• X Lib: compatibel met X11R6 of hoger

• C++ Lib: libstdc++ 6

• Bureaubladomgeving: XFce 4.0 of hoger, KDE, Ximian, Gnome

• GDK/GTK+-versie: 2.0 of hoger

• Glib: 2.0 of hoger

• Java 1.6

• Ondersteunde talen, pagina 32

• Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers, pagina 33

• Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor Windows XP en Internet Explorer 6,
pagina 34

• Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp, pagina 34

• Functies voor meerdere platforms, pagina 35

• Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen, pagina 45
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Ondersteunde talen
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Taal

JaJaJaJaChinees
(vereenvoudigd)

JaJaJaJaChinees
(traditioneel)

JaJaJaJaNederlands

JaJaJaJaEngels

JaJaJaJaFrans

JaJaJaJaDuits

JaJaJaJaItaliaans

JaJaJaJaJapans

JaJaNeeJaKoreaans

JaJaJaJaPortugees (Brazilië)

JaJaJaJaRussisch

JaJaJaJaSpaans (Europees)

JaJaJaJaSpaans
(Latijns-Amerika)

NeeNeeNeeJaZweeds

1 Voor de Mac zijn gelokaliseerde talen alleen beschikbaar voor Meeting Center. In Training Center, Event Center en Support Center worden de gelokaliseerde
talen niet ondersteund.
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Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers
LinuxMac OS X1Windows

Ubuntu 10x en 11x
(Gnome), Red Hat 5, 6,
Open SuSE 11.4 Fedora
15, 16 (allen 32-bits)

10.6, 10.7, 10.8, 10.9,
10.10

2003 Server, Vista
32-bits/64-bits, Windows
7 32-bits/64-bits,
Windows 8
32-bits/64-bits, Windows
8.1 32-bits/64-bits

Besturingssystemen

Meeting Center Event
Center Training Center
Remote Support

Meeting Center Training
Center Event Center Sales
Center Remote Support

Alle servicesBeschikbare
WebEx-services

Minimale systeemvereisten

Intel of AMD x86Intel (512 MB RAM of
meer aanbevolen)

Intel Core2 Duo CPU
2.XX GHz- of
AMD-processor (2 GB
RAM aanbevolen)

Processor

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript

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

Active X ingeschakeld
(deblokkering voor IE
wordt aanbevolen) Java 6
of hoger

Overige

Browsers

6, 7, 8 (32-bits/64-bits), 9
(32-bits/64-bits), 10
(32-bits/64-bits), 11
(32-bits/64-bits)

Internet Explorer

Mozilla

Meest recentMeest recentMeest recentFirefox2

5, 6, 7, 8Safari

Nieuwste 32-bits/64-bitsNieuwste 32-bits/64-bitsChrome2

1Een vergadering bijwonen op een Mac
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• Vanaf Mac OS X 10.7 biedt Apple Java niet meer aan als onderdeel van het besturingssysteem van de
Mac. Aangezien WebEx voorheen vertrouwde op de browserinvoegtoepassing van Java voor het
automatisch downloaden van de vergadertoepassing voor nieuwe gebruikers, hadden die personen die
Java niet hadden geïnstalleerd problemen om aan een vergadering deel te nemen. We zijn nu niet meer
afhankelijk van Java. In plaats daarvan wordt de gebruiker gevraagd een kleine invoegtoepassing te
installeren die de installatie van de vergadertoepassing afhandelt en vervolgens de vergadering start.

• Wanneer u voor het eerst een gebeurtenis start of eraan deelneemt via Event Center in Safari 6.X en
Safari 7, treedt een probleem op. Nadat u WebEx hebt geïnstalleerd, is voor Safari vereist dat u de
invoegtoepassing vertrouwt voor de site die u gebruikt om de gebeurtenis te starten of om aan de
gebeurtenis deel te nemen. Daarna wordt de pagina vernieuwd, maar kunt u nog niet deelnemen aan de
gebeurtenis. Om deel te nemen, gaat u terug naar de koppeling die u oorspronkelijk hebt geselecteerd.
Zo kunt u deelnemen aan de gebeurtenis.

2WebEx gebruiken in Chrome

• De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik vanWebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om
de extensie toe te voegen en de WebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers
deelnemen zonder de extra stappen te doorlopen.

Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor
Windows XP en Internet Explorer 6

Zoals u misschien weet, heeft Microsoft aangekondigd dat Windows XP vanaf 8 april 2014 niet langer wordt
ondersteund. Als u Windows XP gebruikt, raden we u sterk aan te upgraden naar een ondersteunde versie van
Windows. We begrijpen dat niet iedereen kan voldoen aan de planning van Microsoft, dus zal WebEx
ondersteuning voor Windows XP blijven bieden tot het einde van 2014. Er geldt hier één uitzondering: als er
een probleem optreedt met Windows XP waarvoor wijzigingen in Microsoft vereist zijn, kan WebEx dit
probleem niet oplossen, omdat Microsoft niet langer updates biedt. Vanaf januari 2015 biedt WebEx niet
langer ondersteuning voor Windows XP. We raden u aan vóór deze datum naar een ondersteunde versie van
Windows te upgraden.

Om op de hoogte te blijven van de huidige internetstandaarden, ondersteunt WebEx Internet Explorer 6 vanaf
versie WBS29.8 niet langer. We raden u aan te upgraden naar een recentere versie van Internet Explorer of
een andere browser te gebruiken voordat uw WebEx-site wordt bijgewerkt naar WBS29.8.

Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp
Aanvullende ondersteuning voor Citrix XenDesktop 5.0, 5.5, 7.0 en XenApp 6.5, waarbij voor het
besturingssysteem van de host en het virtuele besturingssysteem Windows (Windows XP of Windows 7)
wordt gebruikt. Host OS is het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op de lokale computer van de
eindgebruiker. Virtual OS is het besturingssysteem dat door de server wordt geleverd.

Zie Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen voor aanvullende informatie.
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Functies voor meerdere platforms
Deze functies worden in alle WebEx-services ondersteund.

Meeting Center

LinuxMac OS XWindows

JaJaJaVergaderingen hosten

JaJaJaDeelnemen aan
vergaderingen

JaJaJaDeelnemen aan de
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

JaJaJaDe indicator Deelnemer
gereed

NeeJaJaTabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

NeeNeeJaTranscriptie van
vergadering verzenden

NeeJaJaPower Panels (Levert
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

JaJaJaToepassingen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaWebinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

JaJaJaBureaubladen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaBestanden enwhiteboards
delen en aantekeningen
maken
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaWebinhoud delen

JaJaJaExtern bureaubladbeheer

JaJaJaExtern toepassingsbeheer

JaJaJaExternwebbrowserbeheer

JaJaJaExtern beheer
bureaubladen

alleen weergevenalleen weergevenJaPowerPoint-animaties en
-overgangen

JaJaJaPresentaties automatisch
afspelen

JaJaJaAutomatisch door
presentaties bladeren

JaJaJaChatten

alleen weergevenJaJaVideo van hoge kwaliteit

NeeJaJaHD-video

NeeJaJaVideoweergave op
volledig scherm met
HD-video

JaJaJaVideo met actieve
spreker-technologie

NeeJaJaVideoverwerking
offloaden naar GPU

NeeJaJaZelfweergave bij het
verzenden van video

NeeNeeJaMedianet-functies
ondersteund

JaJaJaWebEx-audio

JaJaJaCisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

JaJaJaAudio van derden (TSP)
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaPersoonlijke conferenties

JaJaJaGeïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

NeeNeeJaOpnemen van cliëntzijde
(WRF)

JaJaJaOpname via het netwerk
(ARF)

NeeJaJaZelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

JaJaJaIn browser afspelen
(WRF/ARF)

NeeNeeJaOpnamen bewerken
(WRF)

JaJaJaEnquête

NeeNeeJaAfdrukken

basisbasisBasis of geavanceerdBestandsoverdracht (Via
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

JaJaJaOpmerkingen en
ondertiteling

NeeNeeJaTabblad aangepaste
informatie

NeeNeeJaIntegratie van 32-bits en
64-bitsMicrosoft Outlook

Event Center
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaHostgebeurtenissen

JaJaJaDeelnemen aan
gebeurtenissen

JaJaJaDeelnemen aan de
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

NeeJaJaTabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

NeeJaNeeDe indicator Deelnemer
gereed

NeeJaJaPower Panels (Levert
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

JaJaJaPanelleden

JaJaJaV&A

JaJaJaToepassingen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaWebinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

JaJaJaBureaubladen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaBestanden enwhiteboards
delen en aantekeningen
maken

JaJaJaWebinhoud delen

alleen weergevenalleen weergevenJaPowerPoint-animaties en
-overgangen
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaPresentaties automatisch
afspelen

JaJaJaAutomatisch door
presentaties bladeren

JaJaJaChatten

alleen weergevenJaJaVideo van hoge kwaliteit

NeeNeeNeeHD-video

JaJaJaVideoweergave op
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

JaJaJaVideo met actieve
spreker-technologie

NeeNeeNeeVideoverwerking
offloaden naar GPU

NeeJaJaZelfweergave bij het
verzenden van video

NeeNeeNeeMedianet-functies
ondersteund

JaJaJaWebEx-audio

NeeNeeJaCisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

NeeNeeJaAudio van derden (TSP)

JaJaJaGeïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

NeeNeeJaOpnemen van cliëntzijde
(WRF)

JaJaJaOpname via het netwerk
(ARF)

NeeJaJaZelfstandig afspelen
(WRF/ARF)
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LinuxMac OS XWindows

JaJaJaIn browser afspelen
(WRF/ARF)

NeeNeeJaOpnamen bewerken
(WRF)

JaJaJaEnquête

NeeNeeJaAfdrukken

basisbasisBasis of geavanceerdBestandsoverdracht (Via
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

NeeNeeJaTabblad aangepaste
informatie

NeeNeeJaIntegratie van 32-bits en
64-bitsMicrosoft Outlook

Support Center

LinuxMac OS XWindows

JaJaJaOndersteuningssessie
hosten

JaJaJaDeelnemen aan
ondersteuningssessie

NeeNeeJaSessies opnemen

JaJaJaExterne computertoegang

JaJaJaBureaubladen delen en
aantekeningen maken

NeeNeeJaBestanden delen en
aantekeningen maken
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LinuxMac OS XWindows

NeeNeeJaWebinhoud delen
(vertegenwoordiger
klantenservice)

NeeJaJaWebinhoud bekijken
(klant)

NeeNeeJaExtern afdrukken

JaJaJaChatten

NeeNeeJaExterne computer
opnieuw opstarten en
aansluiten (veilige
modus)

BeperktBeperktJaSysteeminformatie van
gebruiker weergeven

NeeNeeJaAanmelden als andere
gebruiker

NeeNeeJaVideo van hoge kwaliteit

NeeNeeNeeHD-video

NeeNeeJa, maar zonder
miniaturen

Videoweergave op
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

NeeNeeNeeVideo met actieve
spreker-technologie

NeeNeeNeeVideoverwerking
offloaden naar GPU

NeeNeeNeeZelfweergave bij het
verzenden van video

NeeNeeNeeMedianet-functies
ondersteund

JaJaJaWebEx-audio

NeeNeeNeeCisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

NeeNeeNeeAudio van derden (TSP)
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LinuxMac OS XWindows

NeeNeeJaOpnemen van cliëntzijde
(WRF)

JaJaJaOpname via het netwerk
(ARF)

NeeJaJaZelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

JaJaJaIn browser afspelen
(WRF/ARF)

NeeNeeJaOpnamen bewerken
(WRF)

JaJaJaGeïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

basisbasisBasis of geavanceerdBestandsoverdracht (Via
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

Training Center

LinuxMac OS XWindows

JaJaJaTrainingssessies hosten

JaJaJaDeelnemen aan
trainingssessies

JaJaJaDeelnemen aan de
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

JaJaJaDe indicator Deelnemer
gereed

JaJaJaDeelsessies
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LinuxMac OS XWindows

NeeJaJaPraktijklabsessies

JaJaJaV&A

NeeJaJaTabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

NeeJaJaPower Panels (Levert
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

JaJaJaToepassingen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaWebinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

JaJaJaBureaubladen delen en
aantekeningen maken

JaJaJaBestanden enwhiteboards
delen en aantekeningen
maken

JaJaJaBureaublad delen

JaJaJaExtern toepassingsbeheer

JaJaJaBestanden enwhiteboards
delen en aantekeningen
maken

alleen weergevenalleen weergevenJaPowerPoint-animaties en
-overgangen

NeeNeeNeePresentaties automatisch
afspelen

JaJaJaChatten

alleen weergevenJaJaVideo van hoge kwaliteit
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LinuxMac OS XWindows

NeeJaJaHD-video

NeeJaJaVideoweergave op
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

JaJaJaVideo met actieve
spreker-technologie

NeeNeeNeeVideoverwerking
offloaden naar GPU

NeeJaJaZelfweergave bij het
verzenden van video

NeeNeeNeeMedianet-functies
ondersteund

JaJaJaWebEx-audio

NeeNeeJaCisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

NeeNeeJaAudio van derden (TSP)

JaJaJaGeïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

NeeNeeJaOpnemen van cliëntzijde
(WRF)

JaJaJaOpname via het netwerk
(ARF)

NeeJaJaZelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

JaJaJaIn browser afspelen
(WRF/ARF)

NeeNeeJaOpnamen bewerken
(WRF)

JaJaJaEnquête

NeeNeeJaOffline enquête-editor
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LinuxMac OS XWindows

NeeJaJaDe naam van tabbladen
wijzigen (voor het delen
van bestanden en
enquêtes)

NeeNeeJaAfdrukken

basisbasisbasisBestandsoverdracht (Via
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

Neeja (QuickTime)JaMultimediabestanden

NeeJaJaZwevende
pictogrammenbalk

NeeNeeJaIntegratie van 32-bits en
64-bitsMicrosoft Outlook

Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen
Deze sectie bevat bekende problemen en beperkingen over de browsers en besturingssystemen die doorWebEx
worden ondersteund. Zie de afzonderlijke release-opmerkingen voor elke service voor informatie over andere
bekende problemen.

Presentatiestudio on-demand

• Presentatiestudio biedt geen ondersteuning voor OpenSolaris en nieuwere versies van Linux-distributies.

Linux 64-bits ondersteuning

• 64-bits Linux-distributies worden officieel niet ondersteund.

• Firefox 64-bits wordt niet ondersteund.

Ondersteuning voor Microsoft Office 2010

• UCF-toolkit wordt niet ondersteund met 64-bits Microsoft Office 2010.
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• De nieuwe animaties, overgangen en 3D-afbeeldingen die inMicrosoft Office 2010 zijn geïntroduceerd,
worden niet ondersteund.

• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uwWebEx-contacten wordt niet ondersteund doorMicrosoft
Outlook 2010 64-bits.

Ondersteuning voor Microsoft Office 2013

• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:

• Animaties en overgangen

• Ingesloten video- of audiobestanden

• PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster

• UCF-toolkit

• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementenmogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.

• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:

• De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.

• Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.

• Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het oorspronkelijke
lettertype.

• De grootte van vormen kan afwijken van de oorspronkelijke grootte.

• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.

• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.

• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 en 8.1 met de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor bureaublad delen.

• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 en 8.1 (64-bits) delen met de functie voor
bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
bureaublad delen.

Windows 2000

Vanaf deze versie wordt Windows 2000 niet meer ondersteund. Gebruikers van Windows 2000 kunnen
mogelijk nog wel deelnemen aan vergaderingen, maar dit is geen garantie.

Mac OS

• Gebruikers van Mac OS X 10.5 of eerder kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.
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• Gebruikers van het Mac PowerPC-platform kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.

• de WebEx-speler voor netwerkopnamen biedt geen ondersteuning voor het converteren van opnamen
naar de MP4-indeling op Mac-systemen.

Firefox 4.0 of later

Het Windows-besturingssysteem ondersteunt alleen de 32-bits versie van Firefox.

Citrix XenDesktop en XenApp

• Door een architectonische beperking van de virtuele bureaubladomgeving werkt het versturen van video
mogelijk niet optimaal. Bovendien kan het aantal beelden per seconde bij het versturen van video tijdens
een vergadering zeer laag zijn. Hierdoor verloopt het versturen van video door de gebruiker niet optimaal.

• Sommige videobestanden kunnen in een virtuele bureaubladomgeving niet gedeeld worden.

• Indien het host-besturingssysteem Mac OS is, kan het zijn dat de webcam en de microfoon (extern of
geïntegreerd) niet herkend worden, waardoor deze tijdens een vergadering niet gebruikt kunnen worden.

• Remote Access en Access Anywhere worden niet ondersteund, omdat na het opnieuw opstarten van het
besturingssysteem de Remote Access- en Access Anywhere-agenten automatisch door het onderliggende
Citrix-platform worden verwijderd.

• Gebruikers van Productiviteitstools kunnen geen Eén klik-vergadering starten of een geplande vergadering
starten vanuit Outlook.

• Bij gebruik van de Productiviteitstools als een gepubliceerde app in XenApp moet een gebruiker zich
afmelden bij de app Productiviteitstools alvorens deze te sluiten. Anders wordt de sessie-id niet
automatisch van de server gewist.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Wanneer u met behulp van PAC-proxy een vergadering start of eraan deelneemt op Mac OS X 10.8 Mountain
Lion, crasht de vergadertoepassing. Dit is een bug in het besturingssysteem die is gemeld bij Apple
(Apple-bugrapport # 11844696). Het probleem was opgelost in de Mac OS X 10.8.2 build.

Internet Explorer 10 en 11

De 'Uitgebreide beveiligde modus' in Internet Explorer 10 en 11 op het bureaublad wordt niet ondersteund.
Aangezien er in deze modus geen invoegtoepassingen worden gebruikt om te browsen, worden de add-ons
van WebEx uitgeschakeld en kan er niet worden gedownload via ActiveX of Java. Gebruikers kunnen wel
gewoon de TFS-oplossing (Temporary Folder Solution) gebruiken om een vergadering bij te wonen. Gebruikers
kunnen de functie 'Uitgebreide beveiligde modus' ook uitschakelen om de vergadering op een normale manier
bij te wonen.

Windows 8 en 8.1

• Gebruikers kunnen geen Excel-bestanden delen op apparatenmet 32-bits en 64-bits versies vanWindows
8 en 8.1 met gebruik van 32-bits en 64-bits versies van Excel.

• U moet Adobe Reader hebben om PDF-bestanden te kunnen delen.

• Bij het delen vanMicrosoft PowerPoint-bestanden in de modus 'Printerstuurprogramma' wordt bepaalde
inhoud mogelijk niet weergegeven. We raden aan in plaats daarvan onze standaardmodus 'UFC',
toepassingen delen of bureaublad delen te gebruiken.

• Voor het delen van bestanden raden we aan een 32-bits versie van Microsoft Office te gebruiken omdat
de 64-bits versie van Word niet wordt ondersteund.
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• Als een presentatorWindows 8 of 8.1 gebruikt en zijn of haar toepassing of bureaublad deelt, zien andere
deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen waar deelvensters
zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het bedieningspaneel
Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de deelindicatoren.
We raden presentatoren dieWindows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk deelvensters te openen
om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.

• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.

Alleen Windows 8.1

• Het delen vanWord-bestanden voor de 32-bits versie vanMicrosoft Office 2010 wordt niet ondersteund
inWindows 8.1. We raden aan in plaats daarvan gebruik te maken van toepassingen delen of bureaublad
delen.
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H O O F D S T U K  4
Productiviteitstools

In deze release-opmerkingen vindt u meer informatie over de functies, ondersteunde versies, bekende
problemen en beperkingen met betrekking tot de WebEx-productiviteitstools.

• Nieuw, pagina 49

• Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's, pagina 51

• Bekende problemen en beperkingen voor Windows, pagina 55

• Bekende problemen en beperkingen voor Mac, pagina 60

Nieuw
WBS29.11

Mac-versie van WebEx-productiviteitstools

De Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools bevat een volledige functieset waarmee u WebEx kunt
gebruiken in Microsoft Outlook op uw Mac:

• De Mac-versie bevat een volledig nieuwe gebruikersinterface.

• Gebruikers mogen terugkerende vergaderingen plannen en uitzonderingen instellen voor de reeks
vergaderingen.

• Alle audio-opties worden volledig ondersteund voor de WebEx-planning, waaronder Andere
teleconferentie en Meeting Place-audio.

• U kunt nu tijdens het plannen van een vergadering eenvoudig een alternatieve host toewijzen.

• Assistenten kunnen nu namens u of andere gebruikers vergaderingen plannen.

• Alle dertien standaardtalen van WebEx worden ondersteund.

• Er zijn verbetering aangebracht aan de ondersteuning voor schermlezers en de toegankelijkheid via het
toetsenbord.

Windows-versie van WebEx-productiviteitstools
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• Gebruikers kunnen nu afzonderlijke vergaderingen binnen een serie terugkerende vergaderingen bewerken
om uitzonderingen in te stellen:

◦ In de volgende gevallen kunnen uitzonderingen worden ingesteld op de vergaderingsserie:

◦ U kunt éénWebEx-vergadering verwijderen uit een reeks terugkerendeWebEx-vergaderingen.•

• U kunt nu één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering bijwerken.

• U kunt nu één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering verwijderen.

◦ In de volgende gevallen kunnen geen uitzonderingen worden ingesteld op de vergaderingsserie:

◦ Bewerking wordt niet ondersteund voor afzonderlijke vergaderingen die geen deel uitmaken
van of een uitzondering zijn op een vergaderingsserie als de begin- en eindtijd van die
vergaderingen vóór de huidige tijd liggen.

•

• Het bijwerken van afzonderlijke vergaderingen van terugkerende WebEx
TelePresence-vergaderingen (hybride CMR) wordt nog niet ondersteund.

• De Cisco Smart Scheduler biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van afzonderlijke
vergaderingen van terugkerende WebEx TelePresence-vergaderingen (hybride CMR).

• Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering
van een reeks terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is
toegevoegd.

◦ De functie waarmee gebruikers WebEx-vergaderingen kunnen plannen namens een andere host is
vereenvoudigd. De enige vereiste die nu geldt, is dat u de delegatie-instelling moet configureren
in uw WebEx-account.

◦ Vanaf de releaseWBS29.11 wordt voor de integratie vanWebEx-productiviteitstools metMicrosoft
Outlook nog maar één sjabloon gebruikt voor e-mailuitnodigingen voor de host en deelnemers.
Hosts kunnen in de uitnodiging voor de vergadering een koppeling selecteren om naar de pagina
met gegevens van de vergadering te gaan. Vervolgens kunnen ze zich aanmelden bij hun hostaccount
om gedetailleerde gegevens voor de host, zoals de hostsleutel en audiogegevens voor de host, op
te halen. Hosts kunnen ook Instellingen wijzigen in de vergadering of het tabblad Voorkeuren in
het dialoogvenster WebEx-instellingen selecteren om zo nodig hun audiogegevens weer te geven.
Deze gegevens zijn ook beschikbaar in het gedeelte Audio van de pagina Voorkeuren op de
WebEx-site.

WBS29.8.1

WebEx-balpictogram

Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.
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Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's
Ondersteuning voor Microsoft Outlook

Mac OS
10.6 tot
10.8

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft Outlook
versie/ Microsoft
Exchange Server
versie

NeeNeeNeeNeeNeeJaJaJaMicrosoft Outlook
2000 SP3/
Microsoft Exchange
Server 2000

NeeNeeNeeNeeJaJaJaJaMicrosoft Outlook
XP SP2/ Microsoft
Exchange Server
2003

NeeNeeNeeNeeJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
XP SP3/ Microsoft
Exchange Server
2003

NeeNeeNeeJaJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
2003 SP1, SP2/
Microsoft Exchange
Server 2003

NeeJaJaJaJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
2007/ Microsoft
Exchange Server
2003

NeeJaJaJaJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
2010 (32-bits en
64-bits)/Microsoft
Exchange Server
2007 (ondersteund
in WBS27.22 en
hoger)

NeeJaJaJaJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
2010 (32 bit en 64
bit)/Microsoft
Exchange Server
2010
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Mac OS
10.6 tot
10.8

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft Outlook
versie/ Microsoft
Exchange Server
versie

NeeJaJaJaJaJaJaNeeMicrosoft Outlook
2010 (32 bit en 64
bit)/Microsoft
Office 365 Hosted
Exchange Server

NeeJaJaJaNeeNeeNeeNeeMicrosoft Outlook
2013 en Microsoft
Outlook 2013
SP1/Microsoft
Exchange 2013

Ja-------Microsoft Outlook
Mac 2011 versie
14.1.3

Ondersteuning IBM Lotus Notes

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

IBM Lotus Notes versie/
Domino Server versie

NeeNeeNeeNeeJaJaJaIBMLotusNotes/Domino
Server 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5,
7.0.0, 7.0.1, 7.0.2

JaJaJaJaJaJaNeeIBMLotusNotes/Domino
Server 8.0.0, 8.0.1

JaJaJaJaJaJaNeeIBM Lotus Notes 8.5
(32-bits, in
Notes)/Domino Server
8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
(ondersteund in WBS28
en hoger)

JaJaJaJaJaJaJaIBM Lotus Notes 9.0
(32-bits)/Domino Server
9.0 (ondersteund in
WBS29.3 en hoger)
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Ondersteuning van chattoepassing

Windows
8/Windows 8.1

Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP
SP2

Naam en versie
chattoepassing

NeeJaJaJaJaYahoo
Messenger
7.0-8.3, 9.0, 10

NeeJaJaJaJaAIM
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

NeeJaJaJaJaSkype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

NeeJaJaJaJaGoogle Talk
1.0.0.105,
nieuwste versie

JaJaJaJaJaIBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

JaJaJaJaJaIBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(opgenomen in
Lotus Notes)

NeeJaJaJaJaMicrosoft Office
Communicator
2005, 2007

JaJaJaJaJaMicrosoft Office
Communicator
2007 R2

NeeJaJaJaJaWindows
Messenger 2009

NeeNeeNeeJaJaWindows
Messenger 4.7

NeeJaJaJaJaMSNMessenger
5.1-8.5

JaJaJaJaNeeMicrosoft Lync
Communicator
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Ondersteuning voor Microsoft Office

Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Versie
Microsoft
Office

NeeNeeNeeNeeJaJaJaMicrosoft
Office 2000

NeeJaJaJaJaJaJaMicrosoft
Office XP,
2003, 2007

JaJaJaJaJaJaJaMicrosoft
Office 2010
(32-bits en
64-bits)
(ondersteund
in
WBS27.22
EP4 en
hoger)

JaJaJaNeeNeeNeeNeeMicrosoft
Office 2013

Browserondersteuning

Windows 8.1Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows XP
SP2

Windows
2000

Naam en
versie
browser

NeeNeeNeeNeeJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 6.0

NeeNeeNeeJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 7.0

NeeNeeJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 8.0

NeeNeeJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 9.0

JaJaNeeNeeNeeNeeMicrosoft
Internet
Explorer 10.0
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Windows 8.1Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows XP
SP2

Windows
2000

Naam en
versie
browser

JaJaNeeNeeNeeNeeMicrosoft
Internet
Explorer 11.0

--JaJaJaJaMozilla
Firefox 3-10

JaJaJaNeeJaNeeMozilla
Firefox 17
(ondersteund
vanaf
WBS28.0)

Citrix Support (WBS26.45 tot WBS28)

Integratie met Lotus Notes 8.5.3Integratie met Microsoft Outlook
2010

Citrix versie

JaJaCitrix XenDesktop 5.5

JaJaCitrix XenDesktop 5.6
(ondersteund vanaf WBS28.4)

JaJaCitrix XenApp Share Desktop 6.0

JaJaCitrix XenApp Share Desktop 6.5
(ondersteund vanaf WBS28.4)

Bekende problemen en beperkingen voor Windows
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services, tenzij anders vermeld.

E-mailuitnodigingssjablonen

Sinds de Productiviteitstools zijn geïntegreerd inMicrosoft Outlook, wordt er één e-mailuitnodigingssjabloon
gebruikt voor zowel de host als de deelnemers. In de e-mailuitnodiging staat geen informatie die alleen door
de host gezien mag worden, zoals de hostpincode of de hosttoegangscode. Hosts kunt zich echter aanmelden
bij hun accounts en een koppeling in de e-mailuitnodiging selecteren om de hostgegevens op de pagina met
gegevens over de vergadering weer te geven. Hosts kunnen ook Instellingen wijzigen in de vergadering of
het tabbladVoorkeuren in het dialoogvensterWebEx-instellingen selecteren om zo nodig hun audiogegevens
weer te geven. Deze gegevens zijn ook beschikbaar in het gedeelte Audio van de pagina Voorkeuren op de
WebEx-site.
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Ondersteuning voor Lync 2013

• De ondersteuning voor Lync 2013 is beperkt, omdat de status van een gebruiker niet kan worden gewijzigd
in de productiviteitstools en het programma geen ondersteuning meer bood voor opname van een
menu-item van WebEx in het snelmenu van Lync.

• Lync wordt niet ondersteund voor CMR Cloud-vergaderingen.

Stille upgrade

Bij bepaalde stille upgrades wordt de versie van de Productiviteitstools onjuist weergegeven op het
bedieningspaneel. Dit probleem heeft geen invloed op de functies van de Productiviteitstools en zal in een
toekomstige release worden opgelost.

Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd

Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
inWebExMeeting Center, Training Center, Support Center, Event Center enWebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.

De optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx is altijd uitgeschakeld

In WBS29 en hoger is de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx standaard uitgeschakeld voor
elke WebEx-vergadering. Een ingestelde waarde blijft niet behouden. Als u de optie wilt inschakelen, moet
u dit elke keer doen als u een nieuwe vergadering plant. Dit gedrag is gewijzigd ten opzicht van WBS28. Als
u deze optie in die release had ingeschakeld voor een vorige vergadering, bleef die instelling behouden voor
volgende vergaderingen.

Aanmelden met een account voor eenmalige aanmelding

Gebruikers die Internet Explorer 6 en hoger gebruiken en die zich via een account voor eenmalige aanmelding
(SSO) moeten aanmelden bij WebEx-productiviteitstools ondervinden mogelijk problemen als hun IdP voor
eenmalige aanmelding niet compatibel is met Internet Explorer 6 en hoger.

Ondersteuning voor meerdere platformen

De productiviteitstools zijn alleen beschikbaar voor het Microsoft Windows-platform; ze zijn momenteel niet
beschikbaar voor Mac, Linux, Unix en Solaris.

Integratie met Microsoft Outlook

• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De verwijderde of opnieuw geplande
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Outlook-agenda's van de deelnemers.

• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Outlook.

• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Outlook waarvoor de optie Dempen bij binnenkomst
is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij de sessie
aanmelden.
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• Als de instellingen voor de tijdzone in de Outlook-software verschillen van die op deWebEx-site, wordt
een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook, niet goed weergegeven op de
WebEx-site. De tijdzone voor de vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de
Outlook-agenda's van de deelnemers.

• Een Training Center-vergadering die is geplandmet Integratiemet Outlook heeft de volgende beperkingen:

• Het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren.

• het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.

• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.

• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.

• het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.

• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.

• het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.

• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.

• Een Event Center-vergadering die is geplandmet Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:

• het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.

• het is niet mogelijk om meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.

• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.

• het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.

• het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.

• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.

• Als u een vergadering plant met Microsoft Outlook en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Outlook.

• Als u meerdere vergaderingen in Outlook selecteert en u ze tegelijkertijd verwijdert of verplaatst, worden
deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.

• Wanneer u een nieuwe vergadering met Outlook plant door een bestaande vergadering te kopiëren, wordt
er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor zowel de oorspronkelijke als de gekopieerde
vergadering.

• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.

• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uwWebEx-contacten wordt niet ondersteund doorMicrosoft
Outlook 2010 64-bits.
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Integratie met Lotus Notes

• Het is niet mogelijk om TSP-telefonie op te geven wanneer u eenWebEx-vergadering plant via Integratie
met Lotus Notes.

• Voor WebEx-integratie met Lotus Notes moet er voor een script worden ingevoegd voor de
Domino-database voor elke gebruiker. Als gevolg hiervan kan een gebruiker van Notes die beschikt
over bewerkingsrechten, Integratie met Lotus Notes niet installeren door de beschikbare MSI via de
ondersteuningspagina uit te voeren. Wanneer een gebruiker van Lotus Notes over de rechten 'Bewerken'
beschikt, moet een Domino-beheerder het WebEx Lotus Notes-beheerprogramma gebruiken om een
WebEx-script aan de Notes-database toe te voegen.

• Alleen een Lotus Notes-gebruiker met de rechten 'Beheerder' en 'Ontwerper' kan de WebEx-integratie
met Lotus Notes via het bestand MSI-bestand voor de integratie installeren.

• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op deWebEx-servicesite niet bijgewerkt. De terugkerende vergadering wordt echter
wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de deelnemers.

• Wanneer een terugkerende WebEx-vergadering om een bepaald aantal weken in de Lotus Notes-agenda
wordt gepland (tweewekelijks, driewekelijks enzovoort), wordt de terugkerende vergadering op de
WebEx-servicesite wekelijks in plaats van om een bepaald aantal weken gepland. De terugkerende
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de
deelnemers.

• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Lotus Notes.

• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Lotus Notes waarvoor de optie Dempen bij
binnenkomst is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij
de sessie aanmelden.

• Als de instellingen voor de tijdzone in de Lotus Notes-software verschillen van die op de WebEx-site,
wordt een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, niet goed weergegeven
op deWebEx-site. De tijdzone voor de planning van de vergadering wordt echter wel correct weergegeven
in de Lotus Notes-agenda's van de host en deelnemers.

• Aangezien Integratie met Lotus Notes geen gebruikmaakt van een e-mailsjabloon, is het niet mogelijk
om de inhoud te configureren van de uitnodigingsberichten van de host en deelnemer voor
WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Lotus Notes.

• Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:

• het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren

• het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.

• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.

• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.

• het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.

• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.

• het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.
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• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.

• Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:

• het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.

• het is niet mogelijk meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.

• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.

• het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.

• het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.

• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.

• Als u een vergadering plant met Lotus Notes en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Lotus Notes.

• Als u meerdere vergaderingen in Lotus Notes selecteert en u ze vervolgens verwijdert of verplaatst,
worden deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.

• Wanneer u een nieuwe vergadering met Lotus Notes plant door een bestaande vergadering te kopiëren,
wordt er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor de oorspronkelijke vergadering en wordt deze met
de vergadering gekopieerd.

• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.

• Als een host een al met Integratie met Lotus Notes geplande vergadering bewerkt en deelnemers toevoegt,
wordt de informatie over de deelnemers niet weergegeven op deWebEx-servicesite. Als gevolg hiervan
wordt deze vergadering voor dergelijke deelnemers niet weergegeven in de lijst Mijn vergaderingen met
vergaderingen waarvoor ze zijn uitgenodigd.

Integratie met TelePresence

De volgende problemen zijn van toepassing op de WebEx-integratie met TelePresence:

• Gedeelde vergaderingen plannen: als uw beheerder de integratie met TelePresence voor uw
WebEx-website heeft ingeschakeld, kunt u met Microsoft Outlook voor Windows WebEx
TelePresence-vergaderingen plannen. Deze optie is alleen beschikbaar voor websites waarvoor de optie
integratie met TelePresence is ingeschakeld.

• Resources toevoegen: wanneer u eenWebEx-vergaderingmet Outlook plant en TelePresence-resources
of deelnemers voor video-inbellen toevoegt, wordt er automatisch een gedeelde WebEx
TelePresence-vergadering gepland. Als u deze resources niet toevoegt, wordt deze vergadering alleen
voor WebEx. Statusindicatoren (groen vinkje) geven aan dat u een TelePresence-vergadering hebt
geboekt als u hiervoor resources hebt toegevoegd.
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• HTML-e-mailuitnodigingen: de Windows-versie van Productiviteitstools voor WebEx
TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid) biedt momenteel geen ondersteuning voor het verzenden
van HTML-e-mailuitnodigingen.

• Tijdzone en zomertijd

• De tijdzone voor deWebEx-website moet overeenkomenmet de tijdzone van de Cisco TelePresence
Management Suite, anders wordt de vergadertijd niet gesynchroniseerd.

• Wanneer de zomertijdinstellingen (Daylight Savings Time) voor uw WebEx-website en de Cisco
TelePresence Management Suite verschillen, is het mogelijk dat uw vergadering een uur afwijkt
van de planning. Als dit gebeurt, moet er opnieuw worden gepland. Als dit probleem optreedt bij
een reeks vergaderingen waarvan bepaalde vergaderingen vóór de zomertijd (Daylight Savings
Times) plaatsvinden en bepaalde vergaderingen erna, wordt aangeraden twee reeksen vergaderingen
te maken: één reeks vergaderingen die eindigt voordat de zomertijd begint en een tweede reeks
vergaderingen die begint nadat de zomertijd begint.

• Terugkerende vergaderingen

• Wijzigingen voor terugkerende vergaderingen volgen het gedrag van de huidige WebEx Meeting
Center-productiviteitstools (eenmalige uitzonderingen op terugkerende reeksen worden niet
ondersteund). Daarnaast worden herhalingswijzigingen niet bijgewerkt voor de
TelePresence-systemen.

• Cisco Unified MeetingPlace-audio: de versie van WebEx-productiviteitstools die de WebEx-integratie
met Cisco TelePresence ondersteunt, ondersteunt Cisco UnifiedMeetingPlace-audio niet. Als u de versie
Cisco Unified MeetingPlace-productiviteitstools hebt geïnstalleerd en u af en toe een gecombineerde
WebEx- en TelePresence-vergadering wilt plannen met gebruik van WebEx- of TSP-audio, moet u de
Smart Scheduler in Cisco TelePresence Management Suite (TMS) gebruiken om deze vergadering te
plannen. Een gebruiker kan niet twee versies vanWebEx-productiviteitstools tegelijk hebben geïnstalleerd.

WebEx Eén-klik/integratie met chattoepassingen/integratie met Microsoft Office

• Als u gepersonaliseerde deelnamekoppelingen gebruikt om de namen en e-mailadressen van de deelnemers
automatisch in te vullen op de pagina Vergadering bijwonen, is het mogelijk dat bepaalde e-mailgateways
de koppelingen afbreken. De deelnemers kunnen nog wel op de koppeling klikken, maar ze kunnen niet
automatisch aan de vergadering deelnemen via de koppeling. Ze moeten hun naam en e-mailadres
opgeven om deel te kunnen nemen. Er is op dit moment geen oplossing bekend voor dit probleem.

• Wanneer u de gebruikersinterface Eén-klik gebruikt, is het niet mogelijk om een deelnemer uit te nodigen
als een lid van het verkoopteam of als panellid.

• Als de integratie met de chattoepassing is geïnstalleerd met een programma voor stille installatie, moet
de gebruiker zich eerst afmelden en vervolgens weer aanmelden bij de chattoepassing voordat de
integratiefuncties van de WebEx-productiviteitstools worden weergegeven.

Bekende problemen en beperkingen voor Mac
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services tenzij dit expliciet wordt
vermeld.

Nieuwe versie van de Productiviteitstools voor Mac
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• De WebEx-productiviteitstools voor Mac bieden momenteel geen ondersteuning voor bepaalde
geavanceerde WebEx-instellingen en -functies, het toewijzen van vervangende hosts, plannen namens
anderen, de optie om gebruikers toe te staan via het vergaderingnummer deel te nemen, integratie met
TelePresence, enzovoort.

• WebEx-productiviteitstools voor Mac bieden momenteel geen ondersteuning voor WebEx
TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid).

• De huidige versie van WebEx-productiviteitstools voor Mac is alleen beschikbaar in het Engels. In
toekomstige versies zal ondersteuning voor andere talen worden toegevoegd.

Ondersteuning voor Microsoft Outlook

De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools kent de volgende bekende problemen en beperkingen met
betrekking tot ondersteuning voor Microsoft Outlook:

• alleen versie 14.1.3 of hoger van Microsoft Outlook voor Mac wordt ondersteund.

• Alleen vergaderingen die vanuit WBS29.8 of hoger zijn gepland, worden ondersteund. Vergaderingen
die zijn gepland met eerdere versies van WebEx-centers worden niet ondersteund.

• Vergaderingen vanuit Cisco WebEx Meetings Server worden niet ondersteund.

• Plannen namens een andere host wordt momenteel niet ondersteund. Daarnaast worden vergaderingen
die namens andere hosts zijn gepland via de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, niet
ondersteund.

• Sommige bekende problemen kunnen optreden bij het gebruik van WebEx-productiviteitstools met
Microsoft Exchange Server 2007 en Microsoft Outlook voor Mac.

• Als een gebruiker de WebEx-vergadering bijwerkt vanuit de agendaweergave van Outlook in plaats van
het bewerkingsvenster van de vergadering, treden bepaalde problemen op vanwege bepaalde
Outlook-gedragingen die buiten de controle van de WebEx-productiviteitstools in de agendaweergave
liggen.

Aanmelden en afmelden

• In bepaalde omstandigheden kan de gebruiker door Productiviteitstools voorMac naar deWebEx-website
worden omgeleid om zich opnieuw aan te melden en zijn of haar wachtwoord te wijzigen.

• In Productiviteitstools voorMac wordt eenmalige aanmelding bij de bedrijfswebsite ondersteund. Omdat
er echter geen service voor eenmalige afmelding bij de bedrijfswebsite is, kan de gebruiker alleen van
account wisselen als de token voor eenmalige aanmelding is verlopen.
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H O O F D S T U K  5
WebEx-audio

WebEx Geïntegreerde audio levert een telefonische audioconferentieservice van hoge kwaliteit en met
geavanceerde functies. Deze service kan zelfstandig worden gebruikt, maar de service kan ook volledig
worden geïntegreerd in een WebEx-vergadering.

• Functies, pagina 63

• Veelgestelde vragen, pagina 64

• Audio-opties, pagina 64

• Audiofuncties vergelijken, pagina 65

Functies
WebEx-audio (hybride geluid)

WebEx-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om een audioconferentie bij te wonen via hun
computer (VoIP) of telefoon. Deze functie kan tijdens een vergadering niet worden in- of uitgeschakeld. De
functie is altijd beschikbaar zolang het WebEx-geluid beschikbaar is in een vergadering. Functies als het in-
en uitschakelen van het geluid, pictogrammen en meldingen voor actieve sprekers werken op precies dezelfde
wijze voor deelnemers. De deelnemers kunnen op elk gewenst moment van hun computer overschakelen naar
een telefoon en vice versa. De status van de deelnemers en de modus die ze gebruiken om verbinding met de
conferentie te maken, worden weergegeven in de lijst Deelnemers.

WebEx-audio (hybride geluid) wordt ondersteund voor de volgende services en platformen:

LinuxMacintoshWindowsOndersteuning voor
WebEx-audio (hybride
geluid)

JaJaJaSolaris Meeting Center

JaJaJaTraining Center

NeeNeeNeeEvent Center

NeeNeeNeeSupport Center
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Veelgestelde vragen
V: Wat is de capaciteit van WebEx-audio?

A: WebEx-audio heeft een capaciteit van 1.000 deelnemers voor alle ondersteunde WebEx-services met 500
deelnemers via de telefoon en 500 via geïntegreerde VoIP van WebEx.

V: Gelden er belrestricties voor bepaalde locaties?

A: Ja, deze beperkingen worden beschreven in het volgende document: http://www.webex.com/pdf/tollfree_
restrictions.pdf

V: Biedt WebEx-audio ondersteuning voor een gemengde modus of een hybride audioconferentie met
VoIP-deelnemers?

A: Ja, WebEx-audio ondersteunt hybride geluid bij specifieke services. (raadpleeg de bovenstaande tabel).

Audio-opties

Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de ondersteunde audio-opties
voor de verschillende besturingssystemen.

Opmerking

Beschikbaar in

Training
Center

Support
Center

Event
Center

Meeting
Center

BeschrijvingFunctie

JaNeeJaJaDeze audio-optie is geïntegreerd in
uw online WebEx-sessie. U kunt
kiezen uit de volgende opties:

• Inbellen: WebEx levert een
betaald of gratis
telefoonnummer dat u kunt
bellen om deel te nemen aan de
sessie (er zijn ook algemene
nummers beschikbaar).

• Terugbellen: Wanneer u aan
een sessie wilt deelnemen,
geeft u uw telefoonnummer op
zodat u wordt teruggebeld door
WebEx.

WebEx-teleconferentie

NeeNeeJaNeeAudio in één richting, voor
vergaderingen waarbij deelnemers
alleen luisteren. De host spreekt via
een microfoon die op zijn of haar
computer is aangesloten.

Geluidsuitzending
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Beschikbaar in

Training
Center

Support
Center

Event
Center

Meeting
Center

BeschrijvingFunctie

Alleen
Windows

JaAlleen
Windows

JaIn plaats van de telefoon kunt u de
computer gebruiken om het geluid
via internet te verzenden.

Geïntegreerde
VoIP-audio
(Voice-over-IP)

NeeNeeNeeJaMet Persoonlijke conferentie kunt u
een audioconferentie starten en de
vergadering vervolgens eventueel
uitbreiden naar een online
vergadering inclusief een
videoconferentie.

Een account voor Persoonlijke
conferentie beschikt maximaal over
drie sets toegangsnummers
(toegangscodes voor de host en
deelnemers). Als u zich wilt
aanmelden voor een Persoonlijke
conferentie-account gaat u naar het
tabblad Mijn WebEx en selecteert u
Persoonlijke conferentie.

Persoonlijke
conferenties

JaJaJaJaGebruik een teleconferentieservice
van een derde partij.

Andere
teleconferentieservice

Audiofuncties vergelijken
Persoonlijke
conferenties

Geïntegreerde
VoIP

WebEx-audio2GeluidsuitzendingBeschrijvingFunctie

500
deelnemers

500
deelnemers
(1.000 voor
Training
Center)

1.000
deelnemers
(500 via de
telefoon en
500 via
WebEx VoIP)

3000
deelnemers

Houd bij het
kiezen van een
audio-optie
rekening met de
grootte van de
groep die
deelneemt aan uw
sessie.

Conferentiegrootte

Geen
beperkingen

Geen
beperkingen

Geen
beperkingen

Standaard
kunnen alleen
de hosts,
presentatoren
en panelleden
spreken

Hoeveel actieve
sprekers
deelnemen aan de
conferentie

Meerdere sprekers
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Persoonlijke
conferenties

Geïntegreerde
VoIP

WebEx-audio2GeluidsuitzendingBeschrijvingFunctie

JaNeeJaNeeWebEx kan een
signaal weergeven
om u te laten
weten wanneer
deelnemers zich
voor de
vergadering
aanmelden of de
vergadering
verlaten.

Toon voor aanmelden
en afsluiten

NeeJaJaN.v.t.De microfoon van
de deelnemer
automatisch
dempen zodra
deze deelneemt
aan de sessie.

Dempen bij
binnenkomst

OptioneelNeeOptioneelJaStart het geluid
wanneer een
deelnemer zich
aanmeldt voor de
sessie. Als de host
zich nog niet heeft
aangemeld,
krijgen de
deelnemers een
opgenomen
bericht te horen
dat de host zich
nog niet heeft
aangemeld.

De audioconferentie
automatisch starten

JaJaJaJaSla de standaard
audio-instellingen
op in uw Mijn
WebEx-profiel
zodat u
eenvoudiger
sessies met uw
voorkeursinstellingen
kunt starten en
plannen.

De
standaardinstellingen
opslaan
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Persoonlijke
conferenties

Geïntegreerde
VoIP

WebEx-audio2GeluidsuitzendingBeschrijvingFunctie

JaJaJaJaVoer rapporten uit
waarin uw
WebEx-audiogebruik
wordt
weergegeven.

Rapporten

N.v.t.JaN.v.t.JaWebEx
ondersteunt de
protocollen UDP
en TCP.

TCP/UDP-ondersteuning

N.v.t.NeeJaJaWebEx-audio
vergadering
(hybride geluid)
waarbij
deelnemers de
flexibiliteit
hebben om een
vergadering bij te
wonen via de
telefoon of via
hun computer
(VoIP).

Ondersteuning voor
WebEx-audiovergadering
(hybride geluid)

2 WebEx-audio is voorzien van hybride geluid.
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H O O F D S T U K  6
Video

WebEx Meeting Center, Training Center en Support Center beschikken over functionaliteit voor HD-video.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center en Support Center bieden nog steeds ondersteuning
voor video met hoge kwaliteit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van uwWebEx-servicesite voor uitgebreide
instructies voor het gebruik van WebEx-video.

• Nieuw, pagina 69

• Eigenschappen van HD-video, pagina 69

• Integratie vanCiscoMedianet Integration-Ondersteuning voor PrestatiecontrolemetNetworkManagement
Systems, pagina 71

• Vereisten, pagina 72

• Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit, pagina 73

• Ondersteunde camera's voor HD-video, pagina 73

• Bekende problemen en beperkingen, pagina 74

Nieuw

Eigenschappen van HD-video
Support
Center

Training
Center

Event CenterMeeting
Center

BeschrijvingFunctie

NeeJaNeeJaVideo kan worden
weergegeven met
resoluties tot wel 720p
(1280x720,
HD-resolutie).

Tot
HD-resolutie
(720p)
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Support
Center

Training
Center

Event CenterMeeting
Center

BeschrijvingFunctie

JaJaJaJaU kunt nu gebruikmaken
van een videoresolutie
van hoge kwaliteit tot
360p (640x360).

Resolutie van
hoge kwaliteit
(360p)

Ja (maar
omvat geen
video
miniaturen)

JaJaJaVideoweergave op
volledig scherm voor
HD-video of
videoweergave van hoge
kwaliteit (afhankelijk van
de grootte van de
monitor) en vijf
videominiaturen.

Videoweergave
op volledig
scherm

NeeJaJa
(Uitgevouwen
volledig-
schermweergave
zonder
HD-video)

JaDe weergave van de
actieve sprekers kan
worden weergegeven op
het volledige scherm,
waardoor u ookHD-video
kunt ontvangen.

Uitgebreide
weergave in
volledig scherm

Bij weergave
op volledig
scherm ziet de
vertegen
woordiger van
de
klantenservice
de video in
een
afzonderlijk
deelvenster;
de klant ziet
de video als
een onderdeel
van de
klantconsole.

JaJaJaZwevende weergave van
de actieve spreker bij
delen in de
volledig-schermweergave.

Videoweergave
van actieve
spreker
weergeven voor
delen op
volledig scherm

NeeJaJaJaVideo met zelfweergave
weergeven in het
hoofdvenster voor video
tijdens het delen in de
volledig-schermweergave.
Verzenden van video
starten of stoppen vanuit
het venster voor
zelfweergave.

Video met
zelfweergave
weergeven voor
delen op
volledig scherm
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Support
Center

Training
Center

Event CenterMeeting
Center

BeschrijvingFunctie

NeeJaJaJaAutomatische
videoschakeling naar de
luidste actieve spreker.

Schakelen naar
actieve spreker

NeeJaJaJaVideogebaseerde
deelnemerslijst met
videominiaturen.

Videominiaturen

JaJaJaJaAutomatische
configuratie van de
videokwaliteit van de
deelnemers op basis van
de beschikbare
netwerkbandbreedte.

Video
automatisch
aanpassen

JaJaJaJaDe deelnemers kunnen
tijdens een vergadering
verbinding maken met en
schakelen tussen
webcams.

Camera hot
plug-in

NeeJaJaJaDe presentator kan
bepalen wiens video
wordt weergegeven voor
alle deelnemers.

Video blokkeren

NeeNeeNeeJaOndersteunde
GPU-chipsets kunnen
decoderingsbewerkingen
offloaden van de
host-CPU.

Decodering van
HD-video
offloaden naar
GPU

Integratie van Cisco Medianet Integration-Ondersteuning voor
Prestatiecontrole met Network Management Systems

Vanaf WBS28.4 op een Cisco-netwerk, biedt Cisco Medianet ondersteuning voor realtime, end-to-end
verzameling van gegevens, controle van prestatiesmet vertraging, streamen van verliesgevoeligeWebEx-video's
en media en streamen van VoIP audio als u op een Cisco-netwerk werkt door een Cisco partner Network
Management System (er van uitgaand dat het Network Management System de Medianet MSI 3.1.1 REST
API ondersteund), rechtstreeks vanuit machines van gebruikers die de toepassing WebEx Meeting Center
hebben geïnstalleerd. Zie http://www.cisco.com/go/medianet voor meer informatie.

Door de functie voor Prestatiecontrole van Cisco Medianet met WebEx te gebruiken op een Cisco-netwerk,
kunnen netwerkbeheerders eenvoudig zien, begrijpen en rapporteren of individuele gebruikers wel of niet de
juiste media-ervaringen hebben: bijvoorbeeld of zij tijdens hun sessies wel of niet latentie, jitter of verlies
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ondervinden, zelfs voordat zij hun problemen hebben gerapporteerd. De Prestatiecontrole van Medianet geeft
netwerkbeheerders beter inzicht in wat er in hun voor Medianet geschikte netwerk gebeurt en de
rich-media-ervaring die zij aan hun gebruikers bieden. Cisco Medianet maakt uw netwerk slimmer en meer
mediabewust.

Vereisten
WebEx-video werkt op elke computer die voldoet aan de standaardvereisten voor Meeting Center, Training
Center of Support Center. Om een videoresolutie van 360p te kunnen gebruiken, moet een computer voldoen
aan de volgende minimale vereisten:

• CPU: Dual-core processor

• RAM: 1 GB RAM

• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor video van hoge kwaliteit (zie de lijst in
Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit.)

Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt verzenden, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

• CPU: Quad-core processor (drie of meer deelnemers per vergadering), dual-core processor (twee
deelnemers per vergadering).

• RAM: 2 GB RAM

• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor HD-video (zie de lijst in Ondersteunde
camera's voor HD-video.)

Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt ontvangen, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

• CPU: Dual-core processor

• RAM: 2 GB RAM

Als u decodering van video wilt offloaden naar de GPU van de client voor 720p, moet een van de onderstaande
GPU-sets zijn geïnstalleerd:

• Windows (DXVA):

• NVIDIA GeForce 9800GT

• NVIDIA GeForce GT 430

• NVIDIA GeForce GTS 450

• NVIDIA GeForce GTX 275

• NVIDIA GeForce GTX460

• NVIDIA GeForce GTX560

• NVIDIA GeForce GTX560Ti

• NVIDIA GeForce GT520

• ATI Radeon HD 6950
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• Mac OS X(VDA):

• NVIDIA GeForce9400M

• NVIDIA GeForce320M

• NVIDIA GeForce330M

Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit
Demeeste camera's die compatibel zijn met een computer, werken ook in combinatie metWebEx. De volgende
camera's zijn door WebEx getest op video van hoge kwaliteit:

• Cisco VT Camera II

• Cisco VT Camera III

• Cisco Precision HD

• Logitech HD Webcam C920

• Logitech Quick Cam Pro 9000

• Logitech QuickCam Orbit AF

• Logitech QuickCam C905

• Logitech QuickCam S7500

• Logitech HD Pro Webcam C910

• Microsoft LifeCam HD

• Microsoft LifeCam VX-1000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam VX-6000

• Microsoft LifeCam NX-6000

• Microsoft LifeCam VX-3000

Ondersteunde camera's voor HD-video
De volgende camera's zijn door WebEx getest op HD-video:

• Logitech HD Webcam C310

• Logitech HD Webcam C500

• Logitech HD Webcam C510

• Logitech HD Webcam C905/B905

• Logitech HD Pro Webcam C910/B910

• Logitech HD Webcam C920
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• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001

• Microsoft LifeCam HD-6000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam Studio

• Cisco Precision HD

• Cisco VT Camera III

• Apple iSight HD

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die van invloed zijn op geïntegreerde WebEx-video.
Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen
die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.

HD-video

HD-video wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het delen van toepassingen, uw bureaublad en
streamingmedia. Als deze functies worden beëindigd, wordt HD-video automatisch weer ingeschakeld.

Medianet en IPv6-ondersteuning

Ondanks dat de WebEx-toepassing Ipv6 ondersteunt, ondersteunen Medianet en metagegevens momenteel
alleen Ipv4. Ondersteuning voor Ipv6 zal worden toegevoegd in een toekomstige versie.

Bij het streamen van media in Event Center stopt video van de presentator

In Event Center moet de videocamera van de presentator worden gestopt om video van een bestand af te
spelen en dit bestandmet alle deelnemers te delen. De presentator kanmaar één videostream tegelijk verzenden.
De videocamera van de presentator kan weer worden ingeschakeld zodra hij of zij het streamen van het bestand
of de media heeft beëindigd.

Deze beperking is toegevoegd om abonnees te beschermen tegen bandbreedteproblemen die het gevolg kunnen
zijn van een piek in het videoverkeer als meerdere niet-miniatuurvideostreams aan grote groepen deelnemers
worden verzonden. Naar verwachting zal deze beperking in de toekomst worden opgeheven.
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H O O F D S T U K  7
Sitebeheer

Deze release-opmerkingen zijn alleen van toepassing op beheerders.

Gebruik WebEx-sitebeheer om de websites voor uw WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center
of Support Center te configureren en te onderhouden.

• Nieuw, pagina 75

• Functies, pagina 75

• Bekende problemen en beperkingen, pagina 76

Nieuw
WBS29.11

Gedeactiveerd hostaccount

WebEx-vergaderingen of -gebeurtenissen kunnen niet worden gestart als het hostaccount is gedeactiveerd.

Documenten afdrukken en opslaan uitschakelen tijdens bestandsdeling

WebEx-sitebeheer biedt de mogelijkheid om het afdrukken en opslaan van documenten te beheren wanneer
een bestand wordt gedeeld met alle centra.

Functies
Opties voor het weergeven van het verschil ten opzichte van GMT

Met de optie GMT-verschil weergeven voor tijdzones in e-mailberichten en op webpagina's bepaalt u of het
verschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT) (bijvoorbeeld 'GMT -8:00') wordt weergegeven
voor de tijdzones en tijden. Als u alleen met klanten in de VS en Canada werkt die niet bekend zijn met GMT,
kunt u deze optie uitschakelen.

Tijdzoneconfiguratie

De tijdzonelabels zijn nu 'brandable' voor een website. Deze labels bevatten onder andere de locatie
(bijvoorbeeld 'San Francisco') en de naam van de tijdzone (bijvoorbeeld 'Pacific Time'), en een zomertijdlabel
(DST: Daylight Saving Time) (bijvoorbeeld 'Zomertijd' of 'Standaard').
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Vergaderingen weergeven op de werkelijke of op de geplande tijd

Met de optie Vergaderingen weergeven op werkelijke begintijd, niet geplande tijd, die beschikbaar is voor
Meeting Center, kunt u bepalen of een actieve vergadering op de agenda wordt weergegeven op de geplande
tijd of de werkelijke begintijd. Om ervoor te zorgen dat deelnemers eenvoudiger actieve vergaderingen kunnen
vinden in hun agenda, worden de vergaderingen nu standaard op de geplande tijd weergegeven. Door deze
optie in de sitebeheeropties in te schakelen, kunt u desgewenst het vorige gedrag herstellen.

De knop Community

Met de optie Knop Community weergeven op navigatiebalk bepaalt u of de knop Community wordt
weergegeven op de horizontale navigatiebalk. Zowel hosts als deelnemers kunnen deze knop gebruiken voor
toegang tot de WebEx-community.

Importeren van adresboeken in Microsoft Outlook 2010

Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.

Sitebeheeraccounts zonder sessietype

Er kunnen nu Sitebeheer-accounts worden gemaakt zonder dat er een sessietype hoeft te worden toegewezen.
Dergelijke accounts tellen niet mee voor de limiet van Benoemde hosts voor een website. Met een dergelijk
account kan er geen sessie worden gestart, maar als een andere gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven,
kan er wel voor een andere gebruiker worden gepland.

Uitnodigen via chatbericht en Herinneren via chatbericht in het menu Snel starten

Met de optie Presentie-integratie bepaalt u of de opties Uitnodigen per chatbericht en Herinneren via chat in
het menu Korte handleiding worden weergegeven voor een vergadering. Daarnaast kunt u met deze optie
bepalen of WebEx Connect wordt gedownload voor ondersteuningspagina's.

Benoemde host-gebruikers die alleen audio gebruiken

Er is nu een afzonderlijke teller beschikbaar voor Benoemde hostgebruikers die alleen het vergadertype
Persoonlijke conferentie hebben ingeschakeld, oftewel gebruikers die alleen vergaderingen van het type
Persoonlijke conferenties kunnen starten. Deze teller wordt weergegeven op de startpagina voor het beheren
van de website.

Bevestiging accountaanmelding

Als de optie Bevestiging is vereist voor nieuwe accounts is ingeschakeld, moeten gebruikers die zich aanmelden
voor een account, de aanmelding bevestigen. De gebruiker bevestigt door op een koppeling te klikken in het
vervolgbericht dat per e-mail is verzonden naar het adres dat op het aanmeldingsformulier is opgegeven.
Daarnaast zijn er gerelateerde opties beschikbaar: de bevestigingspagina laten verlopen (standaard na drie
dagen), bij bevestiging een sitebeheerder informeren en een beveiligingscontrole in het aanmeldingsformulier
opnemen.

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die alleen van invloed zijn op Sitebeheer. Zie
Systeemvereisten en functieondersteuning, op pagina 31 voor meer informatie over de browsers en
besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services
betreffen.
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Branding en aanpassing

• Voor de nieuwe WebEx-koptekst mogen merkkopteksten maximaal 75 px zijn. Als een merksite een
kopteksthoogte heeft van minder dan 75 px en geen HTML-code voor een aangepaste koptekst heeft,
wordt de hoogte van de koptekst automatisch verhoogd naar 75 px.

• De koppelingen Aanmelden en Afmelden voor het hulpprogramma Sitebeheer zijn niet zichtbaar als de
kleur van de koptekstnavigatie blauw of donker is.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de branding, neemt u contact op met de manager van de
klantenondersteuning.

Ondersteuning voor de Safari-webbrowser

Gebruik van de Safari-browser voor Sitebeheer wordt niet ondersteund.
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