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Återgå till mötet
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Välj en utbrytningssession

Återgå till mötet

Hör deltagarnas namn

Återgå till mötet

lefon-
dan #

Ring en ny deltagare

Få alla saknade inbjudna

Återgå till mötet

Lås eller lås upp mötet

Godkänn deltagare

Koppla från den senast 
anslutna

Återgå till mötet

#5 Slå av eller på ljudet — —

Starta eller stoppa inspelning

Återgå till mötet

Avsluta mötet

Återgå till mötet

—

1. Gästanvändare kan inte ansluta till möten som är schemalagda med ”Vem kan delta” inställt på 
”Endast användare med Cisco Unified MeetingPlace Express-profiler”.
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1  Gå in i Cisco Unified MeetingPlace Express
Använd följande kommandon för att utföra vanliga utgifter innan du ansluter till ett 
möte, t.ex. få hjälp, ansluta till och starta ett möte, komma åt din profil och välja ett 
huvudspråk (om det finns tillgängligt på ditt system).

Ring Cisco Unified 
MeetingPlace 
Express-telefon-
numret och sedan Beskrivning Gör du så här Beskrivning

0# Få hjälp — —

ID-nummer för 
mötet, sedan #

Anslut till mötet 
som gäst1

Ange möteslösenordet 
om du ombeds göra det

—

1# Starta nu Ange ditt profilnummer, 
sedan # och lösenordet, 
sedan #

—

2# Komma åt din 
profil

Ange ditt profilnummer, 
sedan # och lösenordet, 
sedan #

—

Ange ID-nummer för 
mötet, sedan #

Anslut till mötet 
som användare 
med profil
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namn

3# Ändra lösenordet 
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2  Funktioner under sessi
Använd följande kommandon för att utföra u
möte, t.ex. gå till en utbrytningssession, höra
och ta in nya deltagare i mötet.
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