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H O O F D S T U K  1
Release-opmerkingen voor Cisco WebEx
Meetings Server

In deze release-opmerkingenworden nieuwe functies, vereisten, beperkingen en waarschuwingen beschreven
voor alle versies van CiscoWebExMeetings Server, versie 2.0. Deze release-opmerkingenworden bijgewerkt
voor elke onderhoudsrelease, maar niet voor patches of hotfixes. Elke onderhoudsrelease bevat de functies,
vereisten, beperkingen en oplossingen voor problemen van de eerdere releases, tenzij anders vermeld. We
raden u aan dit document te lezen voordat u Cisco WebEx Meetings Server installeert, om informatie te
krijgen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw systeem.

Als u toegang wilt krijgen tot de meest recente software-upgrades voor dit product, gaat u naar de volgende
URL: http://software.cisco.com/download/ en navigeer vervolgens naar uw product. Selecteer bij Producten
achtereenvolgensWebEx >Webconferenties > CiscoWebExMeetings Server > CiscoWebExMeetings
Server 2.0.

• Documentatie zoeken, pagina 1

• Nieuwe en gewijzigde functies voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, pagina 2

• Ondersteunde upgradepaden, pagina 5

• Beperkingen, pagina 5

• Belangrijke opmerkingen, pagina 7

• Bekende problemen en meldingen, pagina 8

• Waarschuwingen, pagina 10

• Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen, pagina 18

Documentatie zoeken
Geef uw gebruikers toegang tot de volgende URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html
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Nieuwe en gewijzigde functies voor Cisco WebEx Meetings
Server versie 2.0

In dit gedeelte worden functies beschreven die nieuw of gewijzigd zijn in deze versie.

Zie de Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 op http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/prod_installation_guides_list.html voor een volledige lijst met systeemvereisten, waaronder
de ondersteunde hardware en besturingssystemen.

Zie het gegevensblad voor deze versie van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/
prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html voor informatie over alle beschikbare
functies en voordelen.

Systeemverbeteringen

• Besturingssysteemupgrade: het besturingssysteem van Cisco WebEx Meetings Server is geüpgraded
naar CentOS 6.4

• Ondersteuning voor NAS-opslag: alleen Fiber Channel (FC), Network File System (NFS) of SCSI

Hardwareondersteuning

Deze versie ondersteunt nu de Cisco UCS B420-server met de volgende specificaties:

• CPU: Intel® Xeon®-processor E5-4650

• Snelheid: 2,7 GHz

• Kernen: 8

• Sockets: 4

• Totale vCPU: 64

Grote vergaderingen

Deze versie ondersteunt grote vergaderingen met maximaal 250 deelnemers per vergadering op systemen met
800 en 2000 gebruikers. Voor grote vergaderingen moeten deze systemen in de modus voor hoge
beschikbaarheid zijn geconfigureerd.

Mobiele ondersteuning

Deze versie ondersteunt Android-apparaten met Android 2.1 of later. Deze versie is getest met Android
WebEx-app 4.0, 4.1 en 4.5.

Voor iOS is deze versie getest met iOS WebEx-app 5.1.

Upgrade naar de nieuwste versie van deWebEx-app om te profiteren van de nieuwe functies die in deze versie
zijn toegevoegd.

Ondersteuning voor besturingssystemen

Deze versie ondersteunt nu het besturingssysteem Microsoft Windows 8.
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Geteste browsers

Versie 2.0 is getest met de volgende webbrowsers:

Windows

• Internet Explorer: 8 - 10 (32-bits/64-bits)

IE 11 is alleen getest onder Windows 7 SP1Opmerking

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Mac

• Apple Safari: 6

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Als gevolg van Google- en Mozilla-beleidswijzigingen, moeten gebruikers vanaf Chrome 32* en Firefox
27* de WebEx-plug-in mogelijk handmatig inschakelen wanneer ze deze browsers gebruiken om een
WebEx-vergadering bij te wonen of om een opgenomenWebEx-vergadering af te spelen. Meer informatie
en instructies vindt u in Veelgestelde vragen over het bijwonen van een WebEx-vergadering in Chrome
en Firefox.

*De exacte versies van Chrome en Firefox waarop dit beleid van invloed is, zijn op het moment van
publicatie van dit document nog niet definitief vastgesteld.

Opmerking

WebEx-productiviteitstools

De WebEx-productiviteitstools ondersteunen nu het volgende:

• Microsoft Outlook 2013

• Lync 2010 (32-bits)

• Lync 2013 (32-bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

Toegankelijkheidsverbeteringen

In sectie 508 van de U.S. Rehabilitation Act worden de vereisten voor toegankelijkheid van producten
beschreven. Uw Cisco WebEx Meetings Server-website en -vergadertoepassing zijn toegankelijk via het
toetsenbord en bieden beperkte schermlezerondersteuning in Windows. In versie 2.0 is een audio-optie
toegevoegd aan het op tekst gebaseerde CAPTCHA (een tekst waarop gebruikers moeten reageren wanneer
ze zich aanmelden voor een WebEx-account of wanneer ze een wachtwoord willen achterhalen om hen als
echte personen te kunnen identificeren).
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Verbeterde ervaring voor eindgebruikers

• Verbeterde ondersteuning voor terugkerende vergaderingen: U kunt nu een enkele vergadering van een
reeks terugkerende vergaderingen wijzigen of verwijderen vanuit zowel de Cisco WebEx Meetings
Server-website als de WebEx-productiviteitstools. Genodigden ontvangen e-mailmeldingen om ze te
attenderen op de wijzigingen, en uw Microsoft Outlook-agenda's blijven gesynchroniseerd.

• Opnameverbeteringen: De planningspagina biedt nu de optie om automatisch opnamen in te stellen voor
uw vergaderingen. U kunt nu ook opnamen of de NBR-speler downloaden vanaf het tabblad Opnamen
op de Cisco WebEx Meetings Server-website.

• Toon voor aanmelden en afsluiten: U kunt nu instellen welk geluid u wilt horen, bijvoorbeeld een piep
of helemaal niets, als gebruikers zich aan- of afmelden bij uw vergaderingen.

• Meldingen voor geplande onderhoudsperioden: U ontvangt meldingen als u probeert een vergadering
te plannen of te verzetten binnen een geplande onderhoudsperiode.

• Zelfstudievideo bij het eerste bezoek: Er wordt een zelfstudievideo aangeboden als u voor het eerst de
Cisco WebEx Meetings Server-website bezoekt.

De zelfstudievideo wordt niet weergegeven als het systeem is ingesteld op weergave
van aangepaste Help maar zonder geldige koppeling, in plaats van de standaard Cisco
WebEx Online Help.

Opmerking

Verbeteringen voor beheerders

• Verbeterde rapporten: Verbeteringen in maandelijkse overzichtsrapporten (PFD) en aangepaste rapporten
(CSV).

• Verbeterde onderhoudsmodus: Voor de volgende configuratietaken is het niet meer nodig dat u het
systeem in de onderhoudsmodus plaatst:

◦ Servicekwaliteit (deze configuratievelden waren in vorige versies te vinden op de pagina Beheer
> Instellingen > Servicekwaliteit)

◦ Mailserver (deze configuratievelden waren in vorige versies te vinden op de pagina Beheer >
Systeem > Configuratie > Servers > Mailserver)

◦ Inbelnummers, beller-id en weergavenaam (deze configuratievelden waren in vorige versies te
vinden op de pagina Beheer > Instellingen > Audio)

• Verbeterd beheer van de onderhoudsperiode: Deze versie biedt betere mogelijkheden om perioden voor
systeemonderhoud te plannen, te annuleren en te wijzigen. Er wordt voorkomen dat gebruikers
vergaderingen plannen tijdens een onderhoudsperiode en ze krijgen meldingen op het moment dat er
gepland onderhoud plaatsvindt.

• LDAP-filter: Hiermee kunt u kiezen welke gebruikers u wilt importeren van de map Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) naar de map Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) met gebruik
van LDAP.

• Verbeterd beheerdersdashboard: Een opnieuw ontworpen dashboard met een nadruk op lijsten met
vergaderingen en op vergadertrends.
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Ondersteunde upgradepaden
Deze versie van CiscoWebExMeetings Server ondersteunt upgrades van versie 1.x naar 2.0, met de volgende
kanttekeningen:

• Een upgrade wordt gedefinieerd als een vervanging van het systeem om belangrijke wijzigingen te
implementeren die op het systeem zijn aanbracht.

• Een update wordt gedefinieerd als een incrementele wijziging van het systeem om oplossingen en kleine
verbeteringen te implementeren, bijvoorbeeld het bijwerken van versie 1.0 naar versie 1.1.

• In beide gevallen worden alle gegevens van het bestaande systeem overgedragen naar het bijgewerkte
of geüpgradede systeem, met uitzondering van de logboeken en logboekregistraties.

• Tijdens het upgraden kunt u geen FCS-versie van de software overslaan en direct naar een
companion-onderhoudsversie (MR) gaan. Umoet upgraden naar de nieuwste FCS-versie en het systeem
vervolgens bijwerken naar een MR-versie.

U kunt bijvoorbeeld upgraden van versie 1.0 naar 2.0. Als u echter wilt upgraden naar versie 2.0 MR
moet u eerst upgraden van 1.0 naar 2.0 en het systeem vervolgens bijwerken naar 2.0 MR.

Beperkingen

Beperkingen opnemen
U kunt zoveel opnamen maken als de capaciteit van uw opslagserver toelaat. Schat de benodigde grootte van
de opslagserver voor een typische periode van vijf jaar met behulp van de volgende formule:

Geschatte aantal vergaderuren dat u elke dag verwacht op te nemen * 50-100 MB per opgenomen uur * vijf
jaar * 24 uur per dag * 365 dagen per jaar

Er zijn geen opslagbeperkingen per gebruiker. Opnamen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, totdat u
ze verwijdert. Er bestaat geen functie waarmee u opnamen automatisch kunt verwijderen, omdat dit mogelijk
betekent dat gebruikers per ongeluk belangrijke opnamen kunnen verwijderen. Als u een opname voor
verwijdering aanmerkt, wordt de opname nog tot zes maanden op de opslagserver bewaard. Dit geeft u de
tijd om opnamen op andere media te archiveren.

Raadpleeg het gedeelte 'Network-Based Recording (NBR)-Recorded Video Resolutions and FPS' in het
whitepaper van Cisco WebEx Network Bandwidth: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/
ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Internet Reverse Proxy kan van het platform worden verwijderd
De virtuele beheermachine kan een verwijderingsbericht verzenden naar de Internet Reverse Proxy-server
om deze van het platform te verwijderen. Dit bericht wordt verzonden als platte tekst, is niet geverifieerd en
kan leiden tot een denial of service.

Stel de firewall met behulp van IP-tabellen of toegangscontrolelijsten (ACL's) zo in dat verbindingen met
poort 64616 alleen van de virtuele beheermachine komen.
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Productiviteitstools

Incompatibele versies

Elke versie van Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt een specifieke versie van de Cisco
WebEx-productiviteitstools-client. U kunt de ondersteunde versie van de productiviteitstools downloaden via
de downloadkoppeling op uw Cisco WebEx Meetings Server-website. Bij gebruik van incompatibele versies
van deze twee toepassingen, bijvoorbeeld versie 2.0 van de productiviteitstools met versie 1.5 of lager van
Cisco WebEx Meetings Server, treedt het volgende probleem op:

Wanneer de gebruiker eenWebEx-vergadering plant, wordt de vergadertijd onjuist weergegeven op de website.
Dit probleem is van toepassing op zowel eenmalige als terugkerende vergaderingen.

Een terugkerende vergadering bijwerken die is gepland vanuit Microsoft Outlook

In deze versie gelden de volgende beperkingen voor het bijwerken van één vergadering in een reeks
terugkerende vergaderingen die is gepland vanuit de Microsoft Outlook-integratie:

• De gebruiker krijgt de optie 'WebEx-vergadering toevoegen' niet te zien: De gebruiker plant een standaard
reeks terugkerende vergaderingen vanuit Outlook. Wanneer de gebruiker probeert één vergadering in
de reeks bij te werken, krijgt de gebruiker niet de optie om het WebEx-onderdeel aan de vergadering
toe te voegen. In dit geval raden we de gebruiker aan een nieuwe vergadering te plannen die de
WebEx-optie bevat, of de gehele reeks terugkerende vergaderingen te wijzigen om hetWebEx-onderdeel
op te nemen.

• WebEx wordt niet verwijderd uit vergaderuitzonderingen: De gebruiker plant een reeks terugkerende
vergaderingen. De gebruiker wijzigt de tijd of datum van een of meer vergaderingen en annuleert
vervolgens de reeks terugkerende vergaderingen. In dit geval worden de bewerkte vergaderingen niet
in Outlook geannuleerd. De behoudenWebEx-informatie bij de vergaderingen is echter niet meer geldig.

• Geannuleerde vergadering worden toch nog op de webpagina weergegeven: De gebruiker plant een
reeks terugkerende vergaderingen vanuit Microsoft Outlook. De gebruiker verwijdert een enkele
vergadering uit de reeks en voegt WebEx vervolgens toe aan de reeks terugkerende vergaderingen. In
dit geval worden de vergaderingen die uit de oorspronkelijke reeks terugkerende vergaderingen waren
verwijderd, toch nog weergegeven op de Cisco WebEx meetings Server-website.

• Wijzigingen worden niet weergegeven in vergaderuitzonderingen: De gebruiker plant een reeks
terugkerende vergaderingen vanuit Microsoft Outlook. De gebruiker bewerkt een enkele vergadering
in de reeks vergaderingen door het onderwerp van de vergadering, de lijst met deelnemers of de locatie
te wijzigen. De gebruiker bewerkt vervolgens de vergaderinhoud in de hele reeks terugkerende
vergaderingen. In dit geval worden de aangebrachte wijzigingen in de reeks niet weergegeven in de
vergaderingen die afzonderlijk zijn gewijzigd.

• De toekomstige vergadertijd wordt niet weergegeven in het WebEx-onderdeel: De gebruiker plant een
WebEx-vergadering vanuit Microsoft Outlook. De vergadertijd verstrijkt. De gebruiker sleept een
vergadering in de reeks naar een tijd in het verleden en wijzigt deze vervolgens in een tijd in de toekomst.
In dit geval blijft het WebEx-onderdeel van de vergadering hetzelfde. Het kan niet worden bijgewerkt
naar een toekomstige tijd.
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Belangrijke opmerkingen

Hypervisorondersteuning
Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd op virtuele VMware-machines.

• Zowel VMware vSphere als VMware vCenter zijn vereist voor de implementatie van Cisco WebEx
Meetings Server. Als u de vSphere-client gebruikt, implementeert u het OVA-bestand van CiscoWebEx
Meetings Server op een ESXi-host beheerd door vCenter.

• U moet op een van de volgende manieren VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1 of 5.1 aanschaffen als
hypervisorplatform voor Cisco WebEx Meetings Server:

• U kunt vSphere rechtstreeks aanschaffen bij Cisco op basis van de GPL (Global Price List). Cisco
is een goedgekeurde VMware-partner en -distributeur. Dit is handig als u het liefst alles bij één
verkoper aanschaft.

• U kunt vSphere rechtstreeks bij VMware aanschaffen via een contract dat uw bedrijf rechtstreeks
met VMware heeft.

• Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt geen andere hypervisors.

• Voor meer informatie over de hypervisorvereisten, zie Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings
Server op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren
Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw
is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen
van de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.

Over zelfondertekende certificaten
Wij adviseren nadrukkelijk het gebruik van een openbaar ondertekend certificaat in plaats van het meegeleverde
zelfondertekende certificaat. Openbaar ondertekende certificaten worden vertrouwd door de browser van
gebruikers aangezien het vertrouwen voor hen wordt bepaald op basis van de lijst met Root Certificate
Authority-certificaten die op de computer van elke computer is geïnstalleerd.

Wanneer u zelfondertekende certificaten gebruikt, kunnen bepaalde gebruikers problemen ondervinden met
het bijwonen van vergaderingen omdat browsers dergelijke certificaten niet standaard vertrouwen. In dat geval
meten gebruikers het certificaat expliciet vertrouwen voordat ze een vergadering kunnen bijwonen op uw site.
Bepaalde gebruikers begrijpen misschien niet hoe ze een dergelijk certificaat kunnen vertrouwen. Anderen
zijn mogelijk niet in staat om dit te doen vanwege de beheerinstellingen. Daarom moet u indien mogelijk
openbaar ondertekende certificaten gebruiken voor de beste gebruikerservaring.

De gebruikershandleiding bevat een onderwerp over dit probleem voor eindgebruikers. Raadpleeg het onderwerp
'Vergaderclient wordt niet geladen' in het hoofdstuk Problemen oplossen van de Gebruikershandleiding van
Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_
list.html.

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0    
7

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server
Belangrijke opmerkingen

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html


Uw systeem uitbreiden
Als u VMware-momentopnamen van uw bestaande (pre-uitbreidings)systeem hebt, zorgt u dat uw uitgebreide
systeem is opgezet en wordt uitgevoerd wanneer u uw bestaande systeem verwijderd. Hiermee voorkomt u
dat het VMDK-basisbestand op harde schijf 4, waartoe het uitgebreide systeem toegang heeft, onbedoeld kan
worden verwijderd.

Upgradekennisgeving Productiviteitstools
Als een eerder geïmplementeerd pakket Productiviteitstools een ander versie- of buildnummer heeft dan een
recent geïmplementeerd pakket Productiviteitstools en de upgrade niet is geblokkeerd, laat uw
Productiviteitstools-client dit weten middels een dialoogvenster met een upgradewaarschuwing.

SNMP v2-communitynamen
Deze release van Cisco WebEx Meetings Server bevat geen standaard SNMP v2-communitynaamitem. De
bestaande standaard communitynaam in Cisco WebEx Meetings Server 1.0, 'CWS-Public', wordt door het
systeem verwijderd na de upgrade. Alleen door gebruikers toegevoegde SNMP v2-communitynamen blijven
behouden.

Bekende problemen en meldingen
De toepassing Cisco WebEx Meetings verwijderen

Het volgende gedrag bij verwijderen is een bekend probleem als u zowel de lokale versie als de cloudversie
van de toepassing Cisco WebEx Meetings op uw lokale harde schijf hebt geïnstalleerd:

Wanneer u vanuit de mapWebEx op atcliun.exe klikt om de toepassing CiscoWebExMeetings te verwijderen,
wordt zowel de lokale versie als de cloudversie van de toepassing verwijderd. Wanneer u de toepassing vanuit
het Configuratiescherm verwijdert, wordt echter alleen de lokale versie van de toepassing verwijderd. Voor
meer informatie zoekt u naar het onderwerp 'Cisco WebEx Meetings lokaal verwijderen' in de
Planningshandleiding van Cisco WebEx Meeting Server op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/
products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Apple iOS 6.x en SSO

Er is een bekend probleem met Apple iOS 6.x waarbij de SSO (Single Sign-On) niet werkt voor interne
gebruikers van een iPad/iPhone die gebruikmaken van de webbrowser Safari 6. De oorzaak hiervan is een
Apple-defect dat is gecorrigeerd in iOS 7. Het id-nummer van de bug in Safari is 13484525.

Vertaalde documentatie

De vertaalde documentatie voor deze release van Cisco WebEx Meetings Server wordt 4-6 weken na de
Engelstalige release gepubliceerd.
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Uw hostnaam behouden bij het wijzigen van het IP-adres uw virtuele machine

Wijzig nooit de DNS-invoer voor de hostnamen die tijdens uw implementatie zijn geconfigureerd. U kunt de
hostnaam wijzigen van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie. Het bijbehorende
IP-adres wordt automatisch opgehaald van de DNS. Als u het IP-adres van een virtuele machine wilt wijzigen
en dezelfde hostnaam wilt behouden, voert u de volgende stappen uit:

1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS.

2 Wijzig de hostnaam van de virtuele machine in de tijdelijke hostnaam die u hebt geconfigureerd en haal
het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de nieuwe hostnaam in gebruik wordt genomen. De
oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel uit van de implementatie na deze wijziging.

3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.

4 Wijzig de tijdelijke hostnaam van de virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam en haal het systeem
uit de onderhoudsmodus zodat de hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam is
nu geconfigureerd met uw nieuwe IP-adres.

FQDN-tekst

Zorg er bij het implementeren van virtuele machines uit vCenter met behulp van het OVA-bestand voor dat
de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat. Zorg er bij het wijzigen van de
hostnaam op de beheersite voor dat ook de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores
bevat.

Dashboardprobleem - Vergaderingen die al zijn gestart, worden niet weergegeven

Deze release van Cisco WebEx Meetings Server bevat een bekend probleem waarbij bepaalde vergaderingen
die al zijn gestart, niet in het dashboard worden weergegeven. Dit gebeurt in het volgende scenario: Er is een
vergadering gepland waarvoor de optie 'Aanmelden van deelnemers bij teleconferentie vóór host toestaan' is
ingeschakeld. Een gebruiker neemt via de telefoon deel aan de vergadering, maar neemt niet deel aan het
webgedeelte. Het dashboard moet aangeven dat deze vergadering is gestart en dat er één persoon deelneemt,
maar dit is niet het geval. Hierdoor is het mogelijk dat gebruikers meerdere vergaderingen plannen, waardoor
er prestatieproblemen ontstaan.

Audioconfiguratie

Houd er rekenig mee dat bij de instellingen voor audioconfiguratie de G.711 betere spraakkwaliteit levert dan
G.729. Raadpleeg 'Over de configuratie van uw audio-instellingen' van de Beheerhandleiding Cisco WebEx
Meetings Server voor meer informatie.

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x die vergaderingen op de Cisco WebEx Meetings Server verbinden,
kunnen zorgen voor problemen met de audiokwaliteit (echo en andere geluiden) bij een conferentie als deze
niet gekoppeld zijn of wanneer de deelnemer die dit eindpunt gebruikt een actieve spreker wordt. Als u dit
wilt voorkomen, moet u de omgeving van de IP Communicator nauwkeurig afstellen (bijvoorbeeld de
koptelefoon, microfoon en de luidspreker) of een andere traditionele telefoon gebruiken.

Vergaderingen die met iOS-apparaten zijn gestart

Vergaderingen die met iOS-apparaten zijn gestart, kunnen niet worden opgenomen.
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Android-apparaten

Er is een bekend probleem voor Android-gebruikers dat als de host de modus Ware kleuren in zijn of haar
instellingen voor de vergaderclient heeft ingeschakeld, het delen van het bureaublad niet correct wordt
weergegeven op het Android-apparaat. U kunt ervoor zorgen dat de modus Ware kleuren is uitgeschakeld
door Vergadering > Opties te selecteren vanaf uw pagina Cisco WebEx Meetings.

Probleem met Windows Internet Explorer

Er is een bekend probleem wanneer u gebruikersdocumentatie weergeeft met de browser Windows Internet
Explorer 8 of 9. Er wordt mogelijk een Javascript-fout weergegeven in de linkerbenedenhoek van uw venster
terwijl u door de documentatie bladert. Als u op dit foutbericht klikt, wordt een pop-upberichtWindows
Internet Explorer weergegeven. Selecteer het selectievakje Dit bericht altijd weergeven voor fouten met
webpagina’s als u dit bericht wilt zien wanneer er een fout optreedt. Selecteer Sluiten en ga verder met het
lezen van de documentatie. Deze fout heeft geen invloed op de documentatie.

Waarschuwingen

Zoekprogramma voor bugs gebruiken
Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen
bevatten beschrijvingen van het volgende:

• Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 3

• Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 5

• Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het
overzicht staan en zoeken naar andere bugs.

Voordat u begint

Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, hebt u de volgende items nodig:

• Internetverbinding

• webbrowser

• gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

Procedure

Stap 1 Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, gaat u naar https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Stap 2 Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Cisco.com.
Stap 3 Geef het nummer van de bug-id op in het veld ‘Zoeken naar’ en druk op Enter.

U kunt ook naar een specifieke bug navigeren door https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID>
in te voeren, waarbij <BUGID> de id van de bug is waarnaar u zoekt (bijv. CSCab12345).

Tip
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Volgende stappen

Voor informatie over hoe umoet zoeken naar bugs en hoe u opgeslagen zoekopdrachten en buggroepenmaakt,
selecteert u Help op de pagina Zoekprogramma voor bugs.

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0
De waarschuwingen in onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze release van Cisco WebEx
Meetings Server. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Tabel 1: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 (build 2.0.1.2)

TitelErnstniveauIdentificatie

Users unable to join meeting unless host starts meeting from Web
(Gebruikers kunnen geen vergadering bijwonen tenzij de host
vergaderingen start vanaf het web)

2CSCum68885

CWMS Log Collection results in heavy writes to SAN (Het
verzamelen van CWMS-logboekgegevens resulteert in zware
schrijfacties in SAN)

3CSCum66805

SSLGW killed by NM - SMALL HA DMZ continuous load run
(SSLGW beëindigd door NM – SMALL HA DMZ continu laden
uitvoeren)

3CSCul48912

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR
(CWMS 1.x - Niet alle landen worden vermeld bij het maken van
een CSR)

3CSCum85537

LARGE DMZ:FIPS ON:Load issues for Video sharing using ext
SiteURL (GROOTDMZ: FIPS INGESCHAKELD: Problemenmet
laden bij het delen van video met gebruik van de extensie SiteURL)

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner
(Bepaalde services zijn na het uitschakelen van de onderhoudsmodus
niet tijdig beschikbaar)

3CSCum77581

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0
De waarschuwingen in onderstaande tabel beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco
WebEx Meetings Server. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Tabel 2: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 (build 2.0.1.2)

TitelErnstniveauIdentificatie

SSLGWSession Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID
(Verbinding SSLGW-sessie mislukt vanwege ongeldige cookie
JSESSIONID)

1CSCuj32654
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TitelErnstniveauIdentificatie

CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemen
met de geluidskwaliteit van CWMS vanwege afwijkende RTC-ticks)

1CSCuj40077

Error running mctoolUpgrade(). (Fout bij het uitvoeren van
mctoolUpgrade().) Error code: (Foutcode:) 507

1CSCul20389

CWMS admin flooding /triage dir with logs (Overladen
CWMS-beheer/zoekopdracht dir. met logbestanden)

1CSCul81686

Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA
file (Toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) of inschakelen van
openbare toegangmislukt na uitbreidingmet behulp van OVA 1.1.1.9)

2CSCui36487

Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server.
(CWMS kan geen verbinding maken met mailserver als
'Serververificatie ingeschakeld' is geselecteerd)

2CSCuj41809

Replication stops after /db/ partition on secondary admin is filled up
(Replicatie stopt na partitie /db/ wanneer secundaire beheerder vol is)

2CSCul30354

Users get deactivated due to creation date and not inactivity
(Gebruikers worden gedeactiveerd vanwege aanmaakdatum in plaats
van inactiviteit)

2CSCul47327

documentation not mentioning ICMP echo is needed for deplmnt
validation (in de documentatie wordt niet vermeld dat er een
ICMP-echo nodig is voor implementatievalidatie)

2CSCuh76157

Gyromain core file (Gyromain-kernbestand)2CSCuj85393

RTP packet crashesMPEmodule in CWMS (RTP-pakket veroorzaakt
crash van MPE-module in CWMS)

2CSCuj13973

SSLGW crash on CWMS (Crash SSLGW op CWMS)2CSCuj99830

attendee can't jbh if last meeting of RecurrenceMeeting not initialized
(Genodigde kan zich niet eerder aanmelden dan de host als de laatste
vergadering van Terugkerende vergadering niet is geïnitialiseerd)

2CSCui44039

Rediness Check for established connection fails if Internal IP's NAT'd
(Controle gereedheid voor tot stand gebrachte verbinding mislukt als
interne IP's zijn gewijzigd m.b.v. NAT)

2CSCul78127

CWMS Update instructions must be corrected
(CWMS-update-instructies moeten worden gecorrigeerd)

2CSCul94862

Adding HAwith host name that starts with number(s) to primary failed
(Het toevoegen aan primair systeem van HA met hostnaam die met
een of meer cijfers begint mislukt)

2CSCul98172

Intermittently users need to click more than once to join meetings (Nu
en dan moeten gebruikers meer dan één keer klikken voor deelname
aan vergaderingen)

2CSCuj71789
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TitelErnstniveauIdentificatie

Audio Quality Issues when the users are inMute via the phone Button
(Problemen met geluidskwaliteit wanneer de audio van de gebruikers
via de telefoonknop is gedempt)

2CSCul82580

Database system audit table flooding (De controletabel van het
databasesysteem is overladen)

2CSCum58019

PT: Don't support update a single occurrence meeting with PT. (PT:
geen ondersteuning voor het wijzigen van een enkele vergadering met
de productiviteitstools.)

3CSCub69687

Deactivate host account after x days occurs when disabled
(Hostaccount wordt gedeactiveerd na x dagen indien uitgeschakeld)

3CSCuh20090

Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap
(XMLAPI/URLAPI-logboek opnemen in infocap)

3CSCuh95370

Meeting report incorrect value (Vergaderingsrapport bevat onjuiste
waarde)

3CSCui00212

CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the
conf (CWMS-rapportage - Aantal minuten voor delen via web groter
dan duur van de conferentie)

3CSCui09539

Changing FQDN for VM gets hostname error (Wanneer FQDN voor
de VM wordt gewijzigd, treedt er een hostnaamfout op)

3CSCui25358

TAL Services LTD:SSLGWcookie should have HttpOnly and Secure
flag set (LTD TAL-services: voor SSLGW-cookie moet markering
'HttpOnly' en 'Secure' zijn ingesteld)

3CSCui64590

TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)
(LTDTAL-services: voeg ingesteldemarkering 'HttpOnly' en 'Secure'
(pagina) toe)

3CSCui68457

TAL Services LTD: Need the patch to Slowloris attack. (LTD
TAL-services: patch tegen Slowloris-aanval nodig.)

3CSCui68472

TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (LTD
TAL-services: invoervelden voor wachtwoordmoeten worden getagd)

3CSCui68483

Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32
bytes (Kan gebruikers niet synchroniseren vanuit CUCM met een
gebruikers-ID van meer dan 32 bytes)

3CSCuj06685

Gateway info cannot be changed properly with the current instruction
(Gateway-gegevens kunnen niet goedworden gewijzigdmet de huidige
instructies)

3CSCuj10290

Can't do user lookup in meeting client if start instant meeting via PT
(Kan geen gebruikers opzoeken in de vergaderingclient als de directe
vergadering via de productiviteitstools is gestart)

3CSCuj44067

Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Sessiegegevens zijn
ongeldig in 'Meeting Report.csv')

3CSCuj47179
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TitelErnstniveauIdentificatie

Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT.
('Naam aankondigen' werkt niet in de vergadering die is gemaakt in
PT.)

3CSCuj49288

Error popup after successfully generating report (Pop-upbericht met
foutmelding nadat rapport is gegenereerd)

3CSCuj51131

Webex storage cannot be added (Er kan geen WebEx-opslagruimte
worden toegevoegd)

3CSCuj54342

SSO can't be configured after DR - wrong permission on file (SSO
kan niet worden geconfigureerd na DR - onjuiste toestemming voor
bestand)

3CSCuj80593

no escape character in handling Dyr Sync password (geen
ontsnappingsteken bij afhandeling van Dyr Sync-wachtwoord)

3CSCuj85572

PT: Can't update old meetings after change SSO to LDAP enabled
site. (PT: kan geen oude vergaderingen bijwerken na wijziging van
SSO- in LDAP-site.)

3CSCul09763

Nigeria Country Code is missing (Landcode voor Nigeria ontbreekt)3CSCul16741

Unable to create password for Administrator user (Kan geen
wachtwoord maken voor beheerder)

3CSCul25327

Meeting Center version is incorrect in 1.5MR1 (Meeting Center-versie
is onjuist in 1.5 MR 1)

3CSCul32847

Cannot reschedulemeetings in Productivity Tools without signing out
(Kan vergaderingen niet opnieuw plannen in Productiviteitstools
zonder af te melden)

3CSCul35798

logo file permissions change upon updating. (machtigingen van het
logobestand veranderen tijdens het wijzigen.)

3CSCul63335

Updating user account settings stuck in loading (Het bijwerken van
de gebruikersaccountinstellingen loopt vast tijdens het laden)

3CSCul66228

CWMS 1.5 installation error when hostname with numeric charaters.
(Fout bij het installeren van CWMS 1.5 als de hostnaam numerieke
tekens bevat.)

3CSCul79267

Documentation - All fields are required for user import (Documentatie
- Alle velden zijn vereist voor het importeren van gebruikers)

3CSCui45309

Meeting Center Plugin Failed to Install Due to Certificate Expiry
(Meeting Center-invoegtoepassing kan niet worden geïnstalleerd
vanwege verlopen certificaat)

3CSCui56746

Certificate domain is case sensitive (certificaatdomein is
hoofdlettergevoelig)

3CSCuj13084
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TitelErnstniveauIdentificatie

idp sso initate log will always forward to meeting list page
(Initialisatielogbestand SSO IdP wordt altijd doorgestuurd naar pagina
met de vergaderingenlijst)

3CSCuj24760

Deployment fails with long hostname (De implementatie mislukt met
een lange hostnaam)

3CSCul29941

Default device pool should no be used for CWMS and CUCM
Integration (Standaard apparaatpool mag niet worden gebruikt voor
CWMS- en CUCM-integratie)

3CSCul73428

Document behavior whenmultiple accounts in CUCMuse same email
address (Documentgedrag wanneer meerdere accounts in CUCM
hetzelfde e-mailadres gebruiken)

3CSCul17672

Meeting Trends graph not displayed with Chrome 31 (Grafiek Trends
vergadering wordt niet weergegeven met Chrome 31)

3CSCul50499

CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants
(CWMS-vergaderingsrapport geeft NA-NA-deelnemers weer)

3CSCuj43886

admin doesn't receive infocap email intermittenly (beheerder ontvangt
af en toe geen infocap-e-mail)

3CSCuj47223

Japanese Kanji charactors are garbled in CWMSAdminGUI. (Japanse
kanji-tekens vervormd in Admin GUI van CMWS.)

3CSCuj82149

VAD is enabled by default on version 1.5 (VAD is standaard
ingeschakeld in versie 1.5)

3CSCul18766

Primary admin status shows down on dashboard (Primaire beheerstatus
weergegeven als buiten werking op dashboard)

3CSCuj26337

Phanton meeting shown on the dashboard (Fantoomvergadering
weergegeven op het dashboard)

3CSCul03486

Document licensing behavior for simultaneous meetings (Gedrag bij
het verlenen van documentlicenties voor gelijktijdige vergaderingen)

3CSCul65872

1.5 EFT: ELM not accessible error (1.5 EFT: fout omdat ELM niet
toegankelijk is)

3CSCui41472

Include NBR logs in infocap. (NBR-logboeken opnemen in infocap.)3CSCui55957

Documentation RAID Configuration Requirements for Orion
(Configuratievereisten van documentatie-RAID voor Orion)

3CSCul03355

When using Hebrew Meeting Number shows up zzzyyyxxx instead
of xxxyyyzzz (Bij gebruik van een Hebreeuws vergaderingnummer
wordt zzzyyyxxx weergegeven in plaats van xxxyyyzzz)

3CSCul16462

Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two
notifications (Doc-OL-planningmet PT voor alternatieve host genereert
twee meldingen)

3CSCui25181
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TitelErnstniveauIdentificatie

End user prompted to install atinst.exe each time (Eindgebruiker wordt
steeds gevraagd atinst.exe te installeren)

3CSCui29057

CSV headers should not be case sensitive for user import (CSV-koppen
mogen niet hoofdlettergevoelig zijn voor het importeren van
gebruikers)

3CSCui45275

Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email
template (Bij accounts die via SSO zijn gemaakt wordt bij reactivering
het verkeerde e-mailsjabloon verzonden)

3CSCui54153

CWMSPT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO
(CWMS PT 2.80.500.179 staat automatisch aanmelden niet toe als
SSO wordt gebruikt)

3CSCui86297

CWMS - Passwords validation fails when using a + sign (CWMS -
Wachtwoordvalidatie mislukt bij gebruik van een +-teken)

3CSCuj90993

Multiple invites when alternate host assigned. (Meerdere genodigden
wanneer een alternatieve host is toegewezen.)

3CSCul16439

Infocap is empty (Infocap is leeg)3CSCul83197

CWMS is incorrectly consuming licenses for back to back meetings
(CWMS gebruikt onjuiste licenties voor back-to-back-vergaderingen)

3CSCul98122

Solr always write info level logs to catalina.out (Solr schrijft altijd
logbestanden met gegevensniveau naar catalina.out)

3CSCul99819

Start/End time is diff between meeting and license last month report
(Start-/eindtijd verschilt voor vergadering en licentie op laatste
maandrapport)

3CSCum00024

IRP log genertion uses port 64700 from 1.5 site (Bij het genereren
van het IRP-logboek wordt poort 64700 van 1.5-site gebruikt)

3CSCum01810

Licenses counting: Implementation of "JBH and 15 minutes grace
period" (Tellen van licenties: implementatie van 'JBH en proefperiode
van 15 minuten')

3CSCum40250

ELM is inaccessible after upgrade until sync period has passed (Na
een upgrade is ELMpasweer toegankelijk als de synchronisatieperiode
voorbij is)

3CSCum46358

Document Alternate Host does not receive meeting recording
notification (Voor het document van de alternatieve host wordt geen
vergaderopnamemelding weergegeven)

3CSCum53311

CWMS Call In Feature Behavior (Gedrag van de inbelfunctie van
CWMS)

3CSCum58985

Improperly formatted (onjuiste indeling)3CSCul63726
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TitelErnstniveauIdentificatie

Puppet .yaml files are not automatically purged from the system
(YAML-bestanden van Puppet worden niet automatisch van het
systeem gewist)

3CSCum35526

Video is not recorded from all participants in the meeting (Niet van
alle deelnemers aan de vergadering wordt de video opgenomen)

3CSCul87097

Puppet reports consuming disk space (Puppet-rapporten nemen
schijfruimte in)

3CSCum35787

apache tomcat logs do not have timestamps (logboeken van apache
tomcat hebben geen tijdstempels)

3CSCum58164

Apache tomcat logs not included in infocap (Apache tomcat-logboeken
zijn niet opgenomen in infocap)

3CSCum58196

PT silent install force user to login each time after reboot (Na een stille
installatie van de productiviteitstools moeten gebruikers zich elke keer
dat het systeem opnieuw wordt opgestart opnieuw aanmelden)

3CSCul81680

Document Directory Integration HOST/ADMIN user behavior
(Gebruikersgedrag bij integratie documentdirectory HOST/ADMIN)

3CSCum16003

Document "Create Password" link expiration time (Vervaltijd van de
documentkoppeling voor het maken van een wachtwoord)

3CSCum18847

One end user can be in a meeting center meeting twice (Eén
eindgebruiker kan twee keer voorkomen in een Meeting
Center-vergadering)

3CSCum57542

Specific port range between internal media VMs and media center
(Specifiek poortbereik tussen virtuele machines voor interne media
en mediacentrum)

4CSCul44073

SSO error codes listed with error messages (SSO-foutcodes vermeld
met foutberichten)

4CSCug49001

Deactivate host due to inactivity definition (Host deactiveren vanwege
inactiviteitsdefinitie)

4CSCul36080

CWMSSSO and LDAP synchronication docuemtation (Documentatie
voor synchronisatie tussen CWMS SSO en LDAP)

4CSCul69923

config procedure table contains wrong links (Tabel
configuratieprocedure bevat onjuiste koppelingen)

4CSCuj56401

Temporary license expiry warning even after permanent license
uploaded (Waarschuwing verloopdatum voor tijdelijke licentie
verdwijnt niet na uploaden van permanente licentie)

4CSCuh60854

Can't create tracking code group name the same as predefined group
name (Kan geen traceercodegroepsnaam maken die gelijk is aan de
vooraf gedefinieerde groepsnaam)

4CSCum75113
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TitelErnstniveauIdentificatie

Incorrect national keyboard handling in the in-meeting Invite window
(Onjuist gebruik van nationaal toetsenbord in het venster Uitnodigen
dat in de vergadering wordt weergegeven)

5CSCuj71624

Add to email template edit documentation (Toevoegen aan
documentatie over het bewerken van het e-mailsjabloon)

5CSCul30490

CWMS VM responsible for sending out notification mail (Virtuele
CWMS-machine is verantwoordelijk voor het verzenden van
e-mailmelding)

5CSCum25722

Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen
Voor informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceverzoek en het verzamelen
van aanvullende informatie, raadpleegt u de maandelijkse 'Nieuw in Cisco-productdocumentatie', waarin ook
alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco is opgenomen op http://www.cisco.com/en/US/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Inhoud instellen die direct op uw bureaublad moet worden weergegeven met behulp van een leestoepassing.
De RSS-feeds zijn een gratis service en Cisco ondersteunt momenteel RSS-versie 2.0.
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