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H O O F D S T U K  1
Overzicht van Cisco WebEx Meetings

Cisco WebEx Meetings biedt u hulpprogramma's waarmee u efficiënt kunt samenwerken met uw
contactpersonen en collega's. Dit zijn de belangrijkste taken die u kunt uitvoeren:

• Selecteer Nu vergaderen binnen Outlook om een directe vergadering te starten.

• Selecteer Plannen om een vergadering te plannen.

• Neem deel aan een vergadering vanuit uw uitnodigingsbericht of vanaf de pagina Vergaderingen op
uw WebEx-site.

• Selecteer Opnamen om een opname van een vergadering te vinden.

• Gebruik de WebEx-productiviteitstools. Hiermee kunt u vergaderingen plannen, starten en eraan
deelnemen vanuit Microsoft Outlook en WebEx-assistent, zonder dat u uw WebEx-site hoeft te
gebruiken.

Als u de Productiviteitstools nog niet hebt gedownload bij het activeren van uw account, kunt
rechtsbovenaan op uwWebEx-siteDownloads selecteren om deze tools vanaf de pagina te downloaden.

Voor de best mogelijke vergaderervaring downloadt u de nieuwste versies van Java-software voor uw
favoriete webbrowser. Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw
beheerder.

• Wanneer u niet achter uw computer zit, kunt u vergaderingen plannen, starten en eraan deelnemen met
uw mobiele Apple- of Android-apparaat. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Veelgestelde
vragen.

• U kunt aan PCN- en massasnelkiesvergaderingen deelnemen met een druk op de knop via uw mobiele
Android- of Apple-apparaat. U kunt eventueel ook deelnemen aan webconferenties.

Zorg ervoor dat u cookies in uw browser inschakelt. U kunt u niet aanmelden bij CiscoWebEx als cookies
in uw browser zijn uitgeschakeld.

Opmerking

• Licentie-informatie, pagina 2

• Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen, pagina 2

• Uw accountgegevens bijwerken, pagina 2
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Licentie-informatie
• Licenties en kennisgevingen van derden (inclusief gratis software en opensourcesoftware)

• Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

• Aanvullende licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen
Een directe vergadering is een vergadering die u meteen kunt starten zonder deze vooraf te plannen. Voltooi
deze taak om de voorkeuren voor uw standaardinstellingen voor directe vergaderingen in te stellen.

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
Stap 3 Ga naar de instellingen van Nu vergaderen.
Stap 4 Voer de vereiste informatie in.

Als u een wachtwoord invoert, vraagt het systeem de gebruikers dit wachtwoord in te voeren wanneer zij
deelnemen aan uw directe vergadering.

Opmerking

Stap 5 Selecteer Bijwerken.

Verwante onderwerpen

Overzicht van Cisco WebEx Meetings, op pagina 1

Uw accountgegevens bijwerken

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
De paginaMijn account verschijnt.

Stap 3 Voer de gevraagde informatie in, waarbij u rekening houdt met het volgende:

• Velden met (*) zijn altijd verplicht.
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• U kunt de volledige naam en het e-mailadres niet wijzigen als uw systeem is geconfigureerd voor eenmalige
aanmelding (SSO), LDAP-verificatie of handmatige profielen.

• De instellingen van Nu vergaderen bepalen uw standaardinstellingen wanneer u een directe vergadering start.

• Neem contact op met uw beheerder als u details nodig hebt over de configuratie van uw systeem.

Stap 4 Selecteer Bijwerken als u klaar bent.
Zorg ervoor dat u Bijwerken selecteert voordat u de paginaMijn account wegklikt. Anders gaan alle
updates die u hebt doorgevoerd verloren.

Opmerking

Verwante onderwerpen

Overzicht van Cisco WebEx Meetings, op pagina 1

De aanmeld- en afsluittoon voor uw vergadering wijzigen
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H O O F D S T U K  2
Aanmelden bij WebEx-assistent

Gebruik WebEx-assistent om snel vergaderingen te starten of te plannen en om de instellingen voor uw
WebEx-account te configureren of te wijzigen zonder dat u uw Cisco WebEx-site hoeft te bezoeken.

• Aanmelden bij WebEx-assistent, pagina 5

• Aanmelden bij de WebEx-assistent met Single Sign-On, pagina 6

• Aanmelden bij de WebEx-assistent via LDAP, pagina 7

• Schakelen tussen sites, pagina 8

• Een directe vergadering starten met de WebEx-assistent, pagina 9

• Een vergadering plannen met de WebEx-assistent, pagina 10

• Een Persoonlijke conferentie-vergadering met de WebEx-assistent plannen, pagina 12

• WebEx-productiviteitstools installeren, pagina 13

• WebEx-productiviteitstools instellen, pagina 14

• WebEx-productiviteitstools verwijderen, pagina 15

Aanmelden bij WebEx-assistent
Voordat u begint

Zorg ervoor dat WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd. Uw beheerder kan u deze toepassing 'gepusht'
hebben. Als dit niet het geval is, kunt u deze downloaden vanaf de pagina Downloads op uw WebEx-site.

De downloadpagina van de productiviteitstools geeft ook instructies weer voor het aanmelden bij de
productiviteitstools. Noteer de URL, want u hebt deze nodig om u aan te melden bij de WebEx-assistent.

Stap 1 Selecteer in het menu Start Programma's > WebEx > Productiviteitstools >WebEx-assistent.
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Het dialoogvenster WebEx-assistent wordt weergegeven. Als u zich eerder al hebt aangemeld bij de WebEx-assistent,
wordt de URL van de WebEx-site die u hebt gebruikt, weergegeven in het veld Huidige site is boven aan het
dialoogvenster.

Stap 2 (Optioneel) Als u de browser Mozilla FireFox of Google Chrome hebt gebruikt om uw Cisco WebEx-site te openen en
de productiviteitstools te downloaden, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Voer de URL van de lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de cloud, zoals een
Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

Stap 3 (Optioneel) Selecteer het Potlood-pictogram naast het velde Huidige site om naar een andere WebEx-site te schakelen.
Ga als volgt te werk om een nieuwe URL voor een WebEx-site in te voeren:

• Voer de URL van een lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de cloud, zoals een
Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

Stap 4 Geef een e-mailadres op voor uw WebEx-account.

• Voor Cisco WebEx-sites met LDAP voert u het e-mailadres van uw bedrijf en het wachtwoord in.

• Voor Cisco WebEx-sites met Single Sign-On (SSO) wordt het aanmeldingsvenster van uw bedrijf weergegeven,
waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt invoeren.

Stap 5 (Optioneel) Selecteer Onthoud mij als u wilt dat het systeem uw aanmeldgegevens onthoudt. Selecteer Automatisch
aanmelden als u aangemeld wilt blijven bij de WebEx-assistent.

Stap 6 Selecteer Aanmelden.
Stap 7 Bepalen bij welke WebEx-site u bent aangemeld:

a) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer
WebEx-instellingen....

b) Selecteer het tabblad Account.
In het gedeelte Accountgegevens wordt de WebEx-site weergegeven waarbij u bent aangemeld. Bepaalde Cisco
WebEx-sites bieden u de mogelijkheid om uwwachtwoord te wijzigen of om via het tabblad Account naar een andere
CiscoWebEx-site te schakelen. Als u wijzigingen aanbrengt, selecteert uVernieuwen om de weergegeven informatie
bij te werken.

Stap 8 Als u zich wilt afmelden bij deWebEx-assistent, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van deWebEx-assistent
op de taakbalk en selecteert u Afmelden.

Aanmelden bij de WebEx-assistent met Single Sign-On
Umeld zich gewoonlijk aan bij uwWebEx-site met uw e-mailadres en wachtwoord. Als uw beheerder echter
vereist dat u eenmalige aanmelding (SSO) gebruikt (dat wil zeggen dat u zich aanmeldt via uw bedrijfswebsite),
gebruikt u het gebruikelijke aanmeldproces van uw bedrijf.
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Voordat u begint

Zorg ervoor datWebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd. Uw beheerder kan deze toepassing naar u 'gepusht'
hebben. Als dit niet het geval is, kunt u deze downloaden vanaf de pagina Downloads op uw WebEx-site.

Op de downloadpagina van Productiviteitstools vindt u ook instructies voor het aanmelden bij
Productiviteitstools. Noteer de URL, want u hebt deze nodig om u aan te melden bij WebEx-assistent.

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer Aanmelden via eenmalige aanmelding.
Als u de optie niet ziet, geeft u het e-mailadres op dat is gekoppeld aan uw WebEx-account. Zodra het systeem
verifieert dat u eenmalige aanmelding kunt gebruiken, wordt de optie weergegeven.

• Selecteer Aanmelden via de bedrijfswebsite.

Stap 2 Geef de URL van de WebEx-site op.
U wordt omgeleid naar uw bedrijfswebsite.

Stap 3 Geef de vereiste informatie op om u aan te melden op de pagina.

Aanmelden bij de WebEx-assistent via LDAP
Als LDAP is ingeschakeld voor uw Cisco WebEx Meetings Server-site, kunt u uw bedrijfse-mailadres en
wachtwoord gebruiken om u aan te melden bij de WebEx-assistent.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Selecteer in het menu Start Programma's > WebEx > Productiviteitstools >WebEx-assistent.
2. (Optioneel) Als u de browser Mozilla FireFox of Google Chrome hebt gebruikt om uw CiscoWebEx-site

te openen en de productiviteitstools te downloaden, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Voer de URL van de lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de
cloud, zoals een Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

3. (Optioneel) Selecteer het Potlood-pictogram naast het velde Huidige site om naar een andereWebEx-site
te schakelen. Ga als volgt te werk om een nieuwe URL voor een WebEx-site in te voeren:

• Voer de URL van een lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de
cloud, zoals een Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

4. Geef uw bedrijfse-mailadres en -wachtwoord op.
5. Selecteer Aanmelden.
6. Bepalen bij welke WebEx-site u bent aangemeld:
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Selecteer in het menu Start Programma's > WebEx > Productiviteitstools >WebEx-assistent.
Het dialoogvenster WebEx-assistent wordt weergegeven. Als u zich eerder al hebt aangemeld bij de WebEx-assistent,
wordt de URL van de WebEx-site die u hebt gebruikt, weergegeven in het veld Huidige site is boven aan het
dialoogvenster.

Stap 2 (Optioneel) Als u de browser Mozilla FireFox of Google Chrome hebt gebruikt om uw Cisco WebEx-site te openen en
de productiviteitstools te downloaden, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Voer de URL van de lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de cloud, zoals een
Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

Stap 3 (Optioneel) Selecteer het Potlood-pictogram naast het velde Huidige site om naar een andere WebEx-site te schakelen.
Ga als volgt te werk om een nieuwe URL voor een WebEx-site in te voeren:

• Voer de URL van een lokale Cisco WebEx Meetings Server-site in en selecteer Volgende.

• Selecteer Aanmelden bij WebEx in de cloud om u aan te melden bij een Cisco WebEx-site in de cloud, zoals een
Cisco WebEx Meetings- of een WebEx Center-site.

Stap 4 Geef uw bedrijfse-mailadres en -wachtwoord op.
Stap 5 Selecteer Aanmelden.
Stap 6 Bepalen bij welke WebEx-site u bent aangemeld:

a) Klik met de rechtermuisknop op het WebEx-balpictogram in het systeemvak en selecteerWebEx-instellingen.
b) Selecteer het tabblad Account.

In het gedeelte Accountgegevens wordt deWebEx-site weergegevenwaarbij u bent aangemeld. U kunt uwwachtwoord
voor een Cisco WebEx Meetings Server-site niet wijzigen als u aanmelding met LDAP gebruikt.

Schakelen tussen sites
Aan de hand van deze taak wordt uitgelegd hoe u tussen meerdere Cisco WebEx-sites schakelt.

Voordat u begint

• Als u de functie Naar andere site schakelen wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u minimaal één
account op een CiscoWebExMeetings Server-site en één CiscoWebEx-site in de cloud hebt of meerdere
accounts op Cisco WebEx-sites in de cloud hebt. De WebEx-accounts moeten lokale accounts zijn.

• Het toegewezen e-mailadres en wachtwoord voor een Cisco WebEx Meetings Server-site moet
overeenkomen met minimaal één Cisco WebEx-site in de cloud.
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• Naar andere site schakelen is alleen beschikbaar als uw beheerder de functie Cloud heeft ingeschakeld
om gebruikers de mogelijkheid te bieden zich via deWebEx-productiviteitstools aan te melden bij Cisco
WebEx-accounts in de cloud.

Stap 1 Meld u aan via een account voor meerdere sites aan bij de WebEx-assistent.
Het dialoogvenster WebEx-assistent wordt weergegeven.

Stap 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Naar andere site...
De beschikbare sites worden weergegeven in het dialoogvenster van de WebEx-assistent. De Cisco WebEx-site die u
momenteel gebruikt, wordt vermeld als Aangemeld.

Stap 3 Selecteer Aanmelden naast de site die u wilt gebruiken.
Het is mogelijk dat uMicrosoft Outlook tijdelijk moet sluiten om over te schakelen. Dit is afhankelijk van de geselecteerde
site.

Indien vereist, voert u eenwachtwoord in en selecteert u vervolgensAanmelden.Opmerking

Een directe vergadering starten met de WebEx-assistent

Zodra u zich hebt aangemeld bij de WebEx-assistent, kunt u een directe vergadering starten door Nu
vergaderen te selecteren via het pictogram WebEx-assistent op de taakbalk of de WebEx-werkbalk in
Microsoft Outlook.

Tip

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat de WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd op uw desktop. Mogelijk heeft de
beheerder de WebEx-productiviteitstools naar uw computer 'gepusht'.

• Meld u aan bij WebEx-assistent.

• Op het tabblad Vergaderingen in het dialoogvensterWebEx-instellingen kunt u het selectievakje Laat
me het onderwerp en het wachtwoord van de vergadering veranderen wanneer de vergadering
begint inschakelen als u het onderwerp of het wachtwoord in Instellingen Nu vergaderen wilt
overschrijven voor elke afzonderlijk vergadering.
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SAMENVATTING STAPPEN

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Nu
vergaderen.

2. (Optioneel) Als u het selectievakje Laat me het onderwerp en het wachtwoord van de vergadering
veranderen wanneer de vergadering begint hebt ingeschakeld in het dialoogvensterWebEx-instellingen,
voert u in het veld Wat een onderwerp en een eenmalig vergaderingswachtwoord in voor deze specifieke
vergadering. Selecteer vervolgens Nu vergaderen.

3. Er zijn twee manieren om anderen uit te nodigen deel te nemen aan een vergadering:

• De functie Nu vergaderen verzendt een uitnodigingsbericht die u kunt doorsturen naar de genodigden.

• Selecteer Uitnodigen en herinneren op de pagina Snel starten. Voer op het tabblad E-mail de
e-mailadressen van de genodigden in en selecteer Verzenden.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Nu vergaderen.
Afhankelijk van uwWebEx-instellingen verschijnt er een dialoogvenster waarin u naar vergaderingsspecifieke informatie
wordt gevraagd of wordt de pagina Snel aan de slag weergegeven.

Stap 2 (Optioneel) Als u het selectievakje Laat me het onderwerp en het wachtwoord van de vergadering veranderen
wanneer de vergadering begint hebt ingeschakeld in het dialoogvenster WebEx-instellingen, voert u in het veld Wat
een onderwerp en een eenmalig vergaderingswachtwoord in voor deze specifieke vergadering. Selecteer vervolgens Nu
vergaderen.
De pagina Snel aan de slag verschijnt.

Stap 3 Er zijn twee manieren om anderen uit te nodigen deel te nemen aan een vergadering:

• De functie Nu vergaderen verzendt een uitnodigingsbericht die u kunt doorsturen naar de genodigden.

• Selecteer Uitnodigen en herinneren op de pagina Snel starten. Voer op het tabblad E-mail de e-mailadressen
van de genodigden in en selecteer Verzenden.

Een vergadering plannen met de WebEx-assistent
Voordat u begint

• Zorg ervoor dat de WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd op uw desktop. Mogelijk heeft de
beheerder de WebEx-productiviteitstools naar uw computer 'gepusht'.

• Meld u aan bij WebEx-assistent.
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SAMENVATTING STAPPEN

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Een
vergadering plannen.

2. Voer uw vergaderfaciliteiten, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, in en nodig
deelnemers uit.

3. SelecteerWebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
4. (Optioneel) Als u een wachtwoord voor uw vergadering wilt opnemen, voer dit dan in het gedeelte

Vergaderingsinformatie in.
5. Als u andere gebruikers toestemming wilt geven om namens u uw vergadering starten, selecteert u het

tabblad Alternatieve host en selecteert u ze in de lijst.
6. Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
7. SelecteerVerzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en updates naar de genodigden te verzenden.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Een vergadering
plannen.
Er wordt een afspraakformulier van Microsoft Outlook geopend. Als u Outlook niet hebt geïnstalleerd, zal WebEx de
pagina vergadering plannen openen.

Stap 2 Voer uw vergaderfaciliteiten, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, in en nodig deelnemers
uit.

Stap 3 SelecteerWebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
Het dialoogvensterWebEx-instellingen wordt weergegeven.

Stap 4 (Optioneel) Als u een wachtwoord voor uw vergadering wilt opnemen, voer dit dan in het gedeelte Vergaderingsinformatie
in.

Stap 5 Als u andere gebruikers toestemmingwilt geven om namens u uw vergadering starten, selecteert u het tabbladAlternatieve
host en selecteert u ze in de lijst.

Als uw organisatie gebruikmaakt van eenmalige aanmelding en uw beheerder het e-mailadres van uw
alternatieve host wijzigt, kunt u het bericht ontvangen dat het e-mailadres niet is gevonden. Pas als het
nieuwe e-mailadres is doorgegeven bij de dagelijkse synchronisatie tussen Exchange, Outlook en CWMS,
kunt u een deelnemer met een gewijzigd e-mailadres aanwijzen als alternatieve host of kunt u als
gedelegeerde een vergadering plannen.

Opmerking

Stap 6 Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
Er wordt WebEx-informatie weergegeven in uw Microsoft Outlook-afspraakformulier.

Stap 7 Selecteer Verzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en updates naar de genodigden te verzenden.
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Een Persoonlijke conferentie-vergadering met de
WebEx-assistent plannen

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat de WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd op uw desktop. Mogelijk heeft de
beheerder de WebEx-productiviteitstools naar uw computer 'gepusht'.

• Meld u aan bij WebEx-assistent.

• U kunt geen alternatieve host voor een Persoonlijke conferentie-vergadering toewijzen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Een
vergadering plannen.

2. Voer uw vergaderfaciliteiten, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, in en nodig
deelnemers uit.

3. SelecteerWebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
4. Selecteer op het tabblad AudioconferentieWebEx-audio of een Persoonlijke conferentie-account.
5. (Optioneel) Als u voor Audioverbinding de optie Persoonlijke conferentie selecteert voordat u een host-PIN

en Persoonlijke conferentie-account hebt gemaakt, vraagt het systeem u het volgende te doen:
6. Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
7. Selecteer Verzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en de updates naar de genodigden te sturen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de WebEx-assistent op de taakbalk en selecteer Een vergadering
plannen.
Er wordt een afspraakformulier van Microsoft Outlook geopend. Als u Outlook niet hebt geïnstalleerd, zal WebEx de
pagina vergadering plannen openen.

Stap 2 Voer uw vergaderfaciliteiten, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, in en nodig deelnemers
uit.

Stap 3 SelecteerWebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
Het dialoogvensterWebEx-instellingen wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer op het tabblad AudioconferentieWebEx-audio of een Persoonlijke conferentie-account.
Stap 5 (Optioneel) Als u voor Audioverbinding de optie Persoonlijke conferentie selecteert voordat u een host-PIN en Persoonlijke

conferentie-account hebt gemaakt, vraagt het systeem u het volgende te doen:
a) Selecteer Audio-opties weergeven in het berichtvak Persoonlijke conferentie-account vereist. Als u Annuleren

selecteert, wordt de instelling voor Audioverbinding hersteld naarWebEx-audio en kunt u doorgaan met het plannen
van een WebEx-audiovergadering.

b) Ga op de paginaMijn account naar het gedeelte Opties voor de audioverbinding.
c) Selecteer Persoonlijke conferentie.
d) Voer een hostpincode van vier cijfers in.
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e) Klik op PIN opslaan en Account genereren.
f) Selecteer in het dialoogvensterWebEx-instellingen de optie Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
g) Sluit het afspraakformulier van Microsoft Outlook.
h) Ga terug naar stap 1 om de Persoonlijke conferentie-vergadering opnieuw te plannen.

Stap 6 Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
Er wordt WebEx-informatie weergegeven in uw Microsoft Outlook-afspraakformulier.

Stap 7 Selecteer Verzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en de updates naar de genodigden te sturen.
De geplande vergadering wordt weergegeven in uw Outlook-agenda en de lijst met vergaderingen op uw WebEx-site.

WebEx-productiviteitstools installeren
Controleer voordat uWebEx-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgendeminimale
systeemvereisten:

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

• JavaScript en cookies ingeschakeld in de browser

• Ondersteunde besturingssystemen en browsers

Zie de Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server op voor de meest
recente systeemvereisten voor eindgebruikers, inclusief informatie over de ondersteunde besturingssystemen
en browsers.

Opmerking

SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. In het bovenste navigatiedeelvenster selecteert u Downloads.
3. Selecteer Downloaden onder Productiviteitstools.
4. (Optioneel) Sla het installatieprogramma op (met extensie .msi) op uw computer.
5. Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.
6. (Optioneel) Als de download niet automatisch wordt gestart, selecteert u de koppeling klik hier om te

downloaden. Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.
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Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 In het bovenste navigatiedeelvenster selecteert u Downloads.
De downloadoptie is alleen beschikbaar als uw beheerder dit heeft geconfigureerd.Opmerking

Stap 3 Selecteer Downloaden onder Productiviteitstools.
Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

Stap 4 (Optioneel) Sla het installatieprogramma op (met extensie .msi) op uw computer.
Stap 5 Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

Zodra u de installatie hebt voltooid, meldt u zich aan met de gegevens voor uw WebEx-account wanneer dit wordt
gevraagd en controleert u in het dialoogvenster WebEx-instellingen uw instellingen.

Stap 6 (Optioneel) Als de download niet automatisch wordt gestart, selecteert u de koppeling klik hier om te downloaden.
Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

WebEx-productiviteitstools instellen
SAMENVATTING STAPPEN

1. Open het dialoogvenster WebEx-instellingen.
2. Selecteer het tabblad Account.

• SelecteerWachtwoord wijzigen om uw WebEx-wachtwoord bij te werken.

• Selecteer Regionale voorkeuren bijwerken om uw tijdzone, taal of landinstelling bij te werken.
De instelling Tijdzone wordt gebruikt om de tijd voor een geplande
WebEx-vergadering in te stellen en met Landinstelling wordt opgegeven in welke
indeling de datum en telefoonnummers moeten worden weergegeven.

Opmerking

• Selecteer Vernieuwen om de meest recente wijzigingen aan uw WebEx-site te zien.

3. Selecteer OK om wijzigingen toe te passen.
4. Selecteer het tabblad Vergaderingen.
5. SelecteerVergaderingsvoorkeuren instellen om uw standaardinstellingen te definiëren voor vergaderingen

die u direct start vanuit Microsoft Outlook.
6. Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan en keer terug naar het dialoogvenster

WebEx-instellingen.
7. (Optioneel) Als u de optie wilt hebben om het onderwerp en het wachtwoord van uw vergadering te

wijzigen voordat uw directe vergadering begint, vinkt u de desbetreffende optie aan.
8. Selecteer OK om het dialoogvenster WebEx-instellingen te sluiten.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Open het dialoogvenster WebEx-instellingen.
Stap 2 Selecteer het tabblad Account.

Op dit tabblad kunt u het volgende doen:

• SelecteerWachtwoord wijzigen om uw WebEx-wachtwoord bij te werken.

• Selecteer Regionale voorkeuren bijwerken om uw tijdzone, taal of landinstelling bij te werken.
De instellingTijdzonewordt gebruikt om de tijd voor een geplandeWebEx-vergadering in te stellen
en met Landinstelling wordt opgegeven in welke indeling de datum en telefoonnummers moeten
worden weergegeven.

Opmerking

• Selecteer Vernieuwen om de meest recente wijzigingen aan uw WebEx-site te zien.

Stap 3 Selecteer OK om wijzigingen toe te passen.
Stap 4 Selecteer het tabblad Vergaderingen.
Stap 5 SelecteerVergaderingsvoorkeuren instellen om uw standaardinstellingen te definiëren voor vergaderingen die u direct

start vanuit Microsoft Outlook.
Stap 6 Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan en keer terug naar het dialoogvenster WebEx-instellingen.
Stap 7 (Optioneel) Als u de optie wilt hebben om het onderwerp en het wachtwoord van uw vergadering te wijzigen voordat

uw directe vergadering begint, vinkt u de desbetreffende optie aan.
Stap 8 Selecteer OK om het dialoogvenster WebEx-instellingen te sluiten.

WebEx-productiviteitstools verwijderen
Deze taak beschrijft hoe u de WebEx-productiviteitstools verwijdert via het menu Start van Windows. U kunt
Productiviteitstools verwijderen wanneer u wilt. Als u Productiviteitstools verwijdert, worden alle
Productiviteitstools en snelkoppelingen van uw computer verwijderd.

U kunt de Productiviteitstools ook verwijderen via deWindows-optie Programma's toevoegen/verwijderen.Tip

SAMENVATTING STAPPEN

1. Klik op Start > Programma's > WebEx > Productiviteitstools > Installatie verwijderen.
2. Klik op Ja om te bevestigen dat u WebEx-productiviteitstools wilt verwijderen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Klik op Start > Programma's > WebEx > Productiviteitstools > Installatie verwijderen.
Stap 2 Klik op Ja om te bevestigen dat u WebEx-productiviteitstools wilt verwijderen.
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H O O F D S T U K  3
Opties voor Audio en Nu vergaderen selecteren

Voordat u uw eerste vergadering plant of start, gaat u naarMijn account voor het configureren van de
geluidsopties. De opties Opties voor de audioverbinding en Instellingen Nu vergaderen worden als
standaardopties weergegeven bij het plannen van al uw vergaderingen. U kunt het type audioverbinding en
de instellingen voor Nu vergaderen wijzigen wanneer u uw vergadering plant.

• WebEx-audio gebruiken, pagina 17

• Verbinding maken met een audioconferentie, pagina 19

• Uw telefoon gebruiken voor een audioverbinding, pagina 19

• Een audioconferentie verlaten, pagina 20

• Uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio, pagina 20

• Instellingen voor uw microfoon en luidspreker optimaliseren, pagina 21

• Tijdens een vergadering overschakelen naar een ander audioapparaat, pagina 22

• Microfoons dempen of het dempen opheffen, pagina 22

• Uw opgeslagen telefoonnummers bewerken of bijwerken, pagina 23

• Over Persoonlijke conferentie, pagina 24

• Persoonlijke conferentieaccount maken, pagina 26

• Een Persoonlijke conferentie instellen, pagina 27

• Toegangscodes opnieuw genereren, pagina 28

• Een persoonlijk conferentienummeraccount verwijderen, pagina 29

WebEx-audio gebruiken
ViaWebEx Audio kunt u uw telefoon of uw computer gebruiken om anderen te horen of om in de vergadering
te spreken:

• Telefoon: u kunt uw telefoon gebruiken om een gesprek naar het audiogedeelte van de vergadering te
ontvangen of om in te bellen.
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• Computer: u kunt een headset gebruiken die is verbonden met uw computer om deel te nemen aan het
audiogedeelte van de vergadering, als de computer beschikt over een ondersteunde geluidskaart en
internetverbinding.

Als u een host bent, hangt het aantal mensen die kunnen deelnemen aan de audioconferentie af van de
grootte van uw systeem.

Opmerking

Deelnemers die deelnemen aan de conferentie kunnen met weinig of geen onderbrekingen schakelen tussen
de verschillende audiomodi. In een conferentiemetmeerderemodi, waarbij sommige deelnemers gebruikmaken
van de telefoon en andere van de computer, kunnen alle deelnemers spreken.

Uw rol in de audioconferentie bepaalt uw deelnameniveau. In de onderstaande tabel worden de basistaken
beschreven die u in de verschillende rollen kunt uitvoeren.

TaakomschrijvingRol in audioconferentie

• Aan de audioconferentie deelnemen of deze verlaten

• Schakelen tussen verschillende audioverbindingen

• Een of meer microfoons dempen of dempen opheffen

• Verificatie van beller gebruiken voor deelname aan de
conferentie

• Telefoonnummers in uw gebruikersprofiel bewerken of
bijwerken

Een audioconferentie hosten

• Aan de audioconferentie deelnemen of deze verlaten

• Schakelen tussen verschillende audioverbindingen

• Spreektijd vragen

• Het geluid van uw microfoon dempen of het dempen
opheffen

• Verificatie van beller gebruiken voor deelname aan de
conferentie

• Telefoonnummers in uw gebruikersprofiel bewerken of
bijwerken

Deelnemen aan een audioconferentie

Verwante onderwerpen

Over Persoonlijke conferentie, op pagina 24

Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen, op pagina 2

Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen, op pagina 42
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Verbinding maken met een audioconferentie
Wanneer u een vergadering start of aan een vergadering deelneemt waarin gebruik wordt gemaakt van
WebEx-audio, wordt automatisch het dialoogvenster Audioconferentie weergegeven op uw scherm.

Welk apparaat wilt u gebruiken om tijdens de vergadering te spreken en te luisteren?

• Uw telefoon: Deze biedt gewoonlijk een goede transmissie van spraak, maar aan het gebruik kunnen
kosten verbonden zijn.

• Uw computer (met headset en internetverbinding): Soms veel ruis of wisselende geluidskwaliteit, maar
geen extra kosten.

U kunt uw voorkeursapparaat selecteren in het dialoogvenster Audioconferentie.

Uw telefoon gebruiken voor een audioverbinding
Zodra u aan een vergadering deelneemt, wordt het dialoogvensterAudioverbinding automatischweergegeven.
Wanneer u uw telefoon gebruikt om verbinding te maken met het audiogedeelte van de vergadering, kunt u
zelf inbellen, maar u kunt u ook laten bellen.

• Inbellen: inbellen via uw telefoon op een door de host verstrekt nummer.

• Terugbellen: gebeld worden op een geldig nummer dat u hebt opgegeven of op een telefoonnummer dat
al is opgeslagen in uw gebruikersprofiel. Een geldig nummer kan een intern nummer of een extern
nummer zijn dat het netnummer en een lokale telefoonnummer omvat.

Als u deelneemt aan een vergadering die al is begonnen en u alleen de gedeelde inhoud ziet, selecteert u
Audio in het deelvenster Bedieningselementen vergadering bovenaan uw scherm om toegang te krijgen
tot het dialoogvenster Audioverbinding.

Opmerking

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Audioverbinding om te worden teruggebeld:

• Klik op Bel mij als u gebeld wilt worden op het afgebeelde nummer.

• Kies een ander nummer uit de vervolgkeuzelijst met beschikbare nummers en klik vervolgens op Bel mij.

• Selecteer Bel mij op een ander nummer in de vervolgkeuzelijst, klik op de landvlag, selecteer het land, voer een
telefoonnummer in en klik vervolgens op Bel mij.

• Selecteer Bel mij op een intern nummer in de vervolgkeuzelijst, voer een geldig nummer in en klik vervolgens
op Bel mij.

Stap 2 Om in te bellen selecteert u Ik bel in in het vervolgkeuzemenu in het dialoogvenster Audioverbinding.
Stap 3 Volg de instructies om aan de audioconferentie deel te nemen.
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Er verschijnt een telefoonpictogram naast uw naam in de lijst Deelnemers om aan te geven dat u via uw telefoon deelneemt
aan de audioconferentie.

Verwante onderwerpen

Tijdens een vergadering overschakelen naar een ander audioapparaat, op pagina 22

Tijdens een vergadering overschakelen naar een ander audioapparaat, op pagina 22

Een audioconferentie verlaten

Stap 1 Open het dialoogvenster Audioconferentie vanuit een van de volgende locaties:

• De pagina Snel starten

• Uw lijst Deelnemers

• Het menu Audio

• Het deelvenster Bedieningselementen vergadering (als u inhoud deelt)

Stap 2 Selecteer Audioverbinding verbreken.
Uw deelname aan de audioconferentie wordt beëindigd; u blijft nog wel deelnemer aan de vergadering totdat u deze
verlaat of de host de vergadering afsluit.

Uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio
Zodra u aan een vergadering deelneemt, wordt het dialoogvensterAudioverbinding automatischweergegeven.
Als u uw computer gebruikt om in een vergadering te spreken en te luisteren, zendt en ontvangt uw computer
geluid via internet. Hiervoor moet uw computer een ondersteunde geluidskaart hebben en verbonden zijn met
internet.

Als u deelneemt aan een vergadering die al is begonnen en u alleen de gedeelde inhoud ziet, selecteert u
Audio in het deelvenster Bedieningselementen vergadering bovenaan uw scherm om toegang te krijgen
tot het dialoogvenster Audioverbinding.

Opmerking
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Voordat u begint

Gebruik voor optimale geluidskwaliteit en gebruiksgemak een computerheadset met een microfoon van goede
kwaliteit in plaats van luidsprekers en een microfoon.

Stap 1 SelecteerMeer opties om meer opties voor de audioverbinding weer te geven.
Stap 2 Selecteer Bellen via de computer.

Als dit de eerste keer is dat u met uw computer verbinding maakt met een vergadering, verschijnt het
venster Audiotest luidsprekers/microfoon zodat u uw geluidinstellingen kunt aanpassen.

Opmerking

Er verschijnt een headsetpictogram naast uw naam in de lijst Deelnemers om aan te geven dat u een computer gebruikt
voor de audioconferentie. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw vergadering, kunt u het volgende doen:

• Uw luidspreker of microfoon dempen of het dempen opheffen

• Het volume van uw luidspreker of microfoon wijzigen

Verwante onderwerpen

Instellingen voor uw microfoon en luidspreker optimaliseren, op pagina 21

Landcodewaarden

Instellingen voor uw microfoon en luidspreker optimaliseren
Als u uw computer gebruikt voor een audioverbinding van een vergadering, kunt u de instellingen van uw
microfoon en luidsprekers optimaal instellen.

Volg tijdens de audiotest van de luidspreker/microfoon de aanwijzingen om uw apparaten te testen en om uw
luidsprekervolume en microfoonniveau op de juiste manier in te stellen.

Als u voor het eerst een vergadering start of eraan deelneemt, kunt u de wizard handmatig openen en uw
geluidsapparaat instellen vóór u uw computer daadwerkelijk gaat gebruiken met geluid.

Als u eenmaal deelneemt aan het audiogedeelte van de vergadering, kunt u uw instellingen op elk gewenst
moment opnieuw testen door het dialoogvenster Audioverbinding opnieuw te openen via selectie van
Instellingen wijzigen > Luidspreker/microfoon testen.

Tip

Stap 1 Selecteer in het vergaderingsvenster Audio > Instellingen computeraudio > Luidspreker-/microfoonaudio testen.
Stap 2 Volg de instructies.
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Tijdens een vergadering overschakelen naar een ander
audioapparaat

Tijdens een vergadering kunt u bijna zonder onderbreking overschakelen naar een ander audioapparaat.

Stap 1 Schakelen van uw computerverbinding naar een telefoonverbinding:
a) Open het dialoogvenster Audioverbinding vanuit een van de volgende locaties:

• De pagina Snel starten

• Uw lijst Deelnemers

• Het menu Audio

• Het deelvenster Bedieningselementen vergadering (als u inhoud deelt)

b) SelecteerMeer opties om meer opties voor de audioverbinding weer te geven.
c) Selecteer Ik bel in, bel het nummer in het belgedeelte en voer de toegangscode en deelnemers-id in volgens de

aanwijzingen van het geautomatiseerde systeem. U kunt ook Bel mij selecteren en het telefoonnummer selecteren
of invoeren.

Als de telefoonverbinding tot stand is gebracht, wordt de computerverbinding automatisch beëindigd.

Stap 2 Schakelen van uw telefoonverbinding naar een computerverbinding:
a) Open het dialoogvenster Audioverbinding vanuit een van de volgende locaties:

• De pagina Snel starten

• Uw lijst Deelnemers

• Het menu Audio

• Het deelvenster Bedieningselementen vergadering (als u inhoud deelt)

b) SelecteerMeer opties om meer opties voor de audioverbinding weer te geven.
c) Selecteer Bellen via de computer.
Als de computerverbinding tot stand is gebracht, wordt de telefoonverbinding verbroken.

Vergeet niet over te schakelen naar uw
computerheadset.

Tip

Microfoons dempen of het dempen opheffen
In de volgende tabel wordt aangegeven hoe u tijdens een vergadering microfoons snel kunt dempen en hoe u
het dempen kunt opheffen, afhankelijk van uw gebruikersrol.

Windows-gebruikers: Klik met de rechter muisknop in de Deelnemerslijst en selecteer één van de beschreven
opties.
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Mac-gebruikers: Ctrl + klik in de Deelnemerslijst en selecteer één van de beschreven opties.

Tijdens het delen van inhoud kunt u uw microfoon dempen en het dempen opheffen via het deelvenster
Bedieningselementen vergadering bovenaan uw scherm.

Opmerking

OptiesRol

• Dempen bij binnenkomst om alle microfoons automatisch te dempen wanneer
deelnemers deelnemen aan een vergadering

• Dempen of Dempen opheffen om uw eigen microfoon of die van een bepaalde
deelnemer te dempen of het dempen ervan op te heffen

• Alles dempen om op elk gewenst moment tijdens een vergadering de microfoon van
alle deelnemers tegelijk te dempen of het dempen ervan op te heffen

Host

Selecteer het pictogram Dempen of Dempen opheffen om uw eigen microfoon te dempen
of het dempen ervan op te heffen.

Deelnemer

De status van het microfoonpictogram rechts naast de naam van de deelnemer verandert.

Uw opgeslagen telefoonnummers bewerken of bijwerken
U kunt de telefoonnummers in uw profiel bewerken of bijwerken in de volgende omstandigheden:

• U neemt nog niet deel aan de audioconferentie of

• U neemt deel aan de audioconferentie via uw computer

Bovendien kunt u alle telefoonnummers weergeven die als cookie op uw computer zijn opgeslagen. Alle
updates die u uitvoert, worden pas van kracht als u aan een volgende vergadering deelneemt.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u niet via de telefoon aan een audioconferentie deelneemt als u uw telefoonnummers wilt
bewerken of bijwerken.

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer in het vergaderingsvenster Audio > Audioverbinding.

• SelecteerMeer opties onder Verbinden met audio.

Het dialoogvenster Audioverbinding wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer Bel mij op een ander nummer.
Stap 3 Selecteer Telefoonnummers beheren in de vervolgkeuzelijst.
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Het dialoogvenster Telefoonnummers beheren wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer Bewerken als u de telefoonnummers in uw WebEx-profiel wilt bijwerken, of selecteerWissen als u
telefoonnummers wilt wissen die als cookie op uw computer zijn opgeslagen.

Over Persoonlijke conferentie
Met de audioverbindingsmodus Persoonlijke conferentie kan de host van een vergadering op elk gewenst
moment snel het audiogedeelte van Cisco WebEx-vergadering starten. De host van de vergadering en de
deelnemers bellen hetzelfde inbelnummer, voeren de toegangscodes in en het audiogedeelte van de vergadering
begint. Het systeem verzendt vervolgens een e-mailbericht met een koppeling naar het online gedeelte van
de vergadering naar de host van de vergadering. Als de host ervoor kiest om de online vergadering te starten,
kunnen de deelnemers deze gebruiken om informatie te delen of om samen te werken met betrekking tot een
idee. De host van de vergadering hoeft de Persoonlijke conferentie-vergaderingen niet van tevoren te plannen
en zodra de vergadering is gegenereerd, worden de toegangscodes niet meer gewijzigd.

Persoonlijke conferenties zijn alleen beschikbaar als uw site persoonlijke conferenties ondersteunt. Voordat
u een Persoonlijke conferentie-vergadering kunt houden, moet u een Persoonlijke conferentie-account en
host-PINmaken. U kunt inbellen op een Persoonlijke conferentie-vergadering via uw telefoon of uw computer.

• Telefoon

• Gebruik de inbelnummers op de paginaMijn accounts of in de e-mailuitnodiging voor de
vergadering om in te bellen naar een persoonlijke conferentie. Als u de inbelnummers op de pagina
Mijn accountswilt bekijken, gaat u naar het gedeelteOpties voor de audioverbinding en selecteert
u Persoonlijke conferentie. Als de host de vergadering heeft gepland, worden de inbelnummers
toegevoegd aan het uitnodigingsbericht dat naar alle genodigden wordt verzonden. De host van de
vergadering hoeft geen Persoonlijke conferentie-vergadering te plannen wanneer alle deelnemers
via de telefoon inbellen op een vergadering.

• Ontvang via Bel mij een gesprek op een geldig nummer dat u opgeeft of dat al is opgeslagen in
uw gebruikersprofiel. Bij gebruik van deze optie kunt u na het starten van het webgedeelte van de
vergadering, de vergadering niet beheren vanaf uw toetsenblok.

• Computer: als de computer over een ondersteunde geluidskaart en internetverbinding beschikt, kunnen
deelnemers van een vergadering via een computermet verbonden headset deelnemen aan het audiogedeelte
van een persoonlijke conferentie. Wanneer een of meer deelnemers aan de vergadering van plan zijn
om in te bellen via een computer, moet de host van de vergadering de vergadering plannen. De deelnemers
aan de vergadering moeten eerst het online gedeelte van de Persoonlijke conferentie-vergadering starten
en hier aan deelnemen door op de koppeling naar de vergadering in het uitnodigingsbericht te klikken.
Zodra er verbinding met de vergadering is gemaakt, gebruiken de host en de deelnemers de informatie
die beschikbaar is in het dialoogvensterAudioconferentie om verbinding te makenmet het audiogedeelte
van de vergadering.

Deelnemers die zich bij de conferentie hebben gevoegd, kunnen met weinig of geen onderbrekingen schakelen
tussen de verschillende audiomodi. In een conferentie met meerdere modi, waarbij sommige deelnemers
gebruikmaken van de telefoon en andere van de computer, kunnen alle deelnemers spreken.
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Het aantal personen dat aan een Persoonlijke conferentie-vergadering kan deelnemen is afhankelijk van
de configuratie van het systeem. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Opmerking

Uw rol in de audioconferentie bepaalt uw deelnameniveau. De volgende tabel bevat een lijst met basistaken
die een host en genodigden kunnen uitvoeren voor en tijdens een Persoonlijke conferentie-vergadering.

TakenPersoonlijke conferentie
toevoegen

Maak een host-PIN en Persoonlijke conferentie-account voordat u uw eerste
Persoonlijke conferentie-vergadering start of plant

Een Persoonlijke conferentievergadering plannen

Bel een inbelnummer en voor de hosttoegangscode en host-PIN in om een
vergadering te starten of bij te wonen

Gebruik de toetsen op de telefoon voor het volgende:

• *1 Uitbellen

• *5 een vergadering vergrendelen en ontgrendelen

• *6 uzelf dempen of het dempen ongedaan maken

• *7 een herinneringsmail naar genodigden verzenden

Het systeem verzendt slechts één herinneringsbericht naar
genodigden, ongeacht het aantal keer dat de host op *7
drukt.

Opmerking

• *8 toestaan om de vergadering voort te zetten zonder host

• ## alle deelnemers dempen

• Alle deelnemers niet meer dempen

• *# Deelnemerstelling afspelen

• ** DTMF Help

Nadat het online gedeelte van een Persoonlijke conferentie-vergadering is
gestart, kan de host het volgende:

• De hostrol aan een andere deelnemer overdragen

• De hostrol van een andere deelnemer terugvragen

• Opnemen selecteren in de rechterbovenhoek van de pagina
Vergaderingen om de vergadering op te nemen

Host
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TakenPersoonlijke conferentie
toevoegen

Bel een inbelnummer en voer een deelnemertoegangscode in om de vergadering
bij te wonen

Gebruik de toetsen op de telefoon voor het volgende:

• *6 uzelf dempen of het dempen ongedaan maken

• *# Deelnemerstelling afspelen

• ** DTMF Help

Nadat een genodigde zich heeft aangemeld voor het online gedeelte van een
Persoonlijke conferentie-vergadering, kan deze het volgende:

• De host van de vergadering worden als de host de hostrol overdraagt aan
de deelnemer

• De hostrol aan een andere deelnemer overdragen

genodigde

Als uw systeembeheerder de optie Spraakverbinding via computer heeft ingeschakeld, worden de
audiosneltoetsen op de toetsenborden van alle telefoongebruikers uitgeschakeld zodra het webgedeelte
van een Persoonlijke conferentie-vergadering is gestart.

Opmerking

Verwante onderwerpen

Uw telefoon gebruiken voor een audioverbinding, op pagina 19

Deelnemen aan een vergadering vanuit de WebEx-site, op pagina 37

Persoonlijke conferentieaccount maken, op pagina 26

Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen, op pagina 2

Persoonlijke conferentieaccount maken
U moet een host-PIN en minimaal één Persoonlijke conferentie-account voordat u een Persoonlijke
conferentie-vergadering plant of start. De software genereert voor elk account unieke toegangscodes voor
hosts en deelnemers. Het systeem vraagt u naar deze codes nadat u een inbelnummer hebt gebeld om een
Persoonlijke conferentie-vergadering te starten of bij te wonen.

   Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.8
26

Opties voor Audio en Nu vergaderen selecteren
Persoonlijke conferentieaccount maken



Voordat u begint

Persoonlijke conferentie moet zijn ingeschakeld voor uw site.

Stap 1 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 2 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.
Stap 3 Voer een 4-cijferige hostpincode in en selecteer Pincode opslaan en account genereren.

De toegangscodes van Account 1 voor de hosts en deelnemers worden weergegeven onder de host-PIN.

U gebruikt dezelfde host-PIN voor alle
accounts.

Opmerking

Stap 4 (Optioneel) Als u nog een account wilt maken, selecteert u de koppeling Nog een account toevoegen.
Er wordt een nieuw account met unieke toegangscodes weergegeven. Deze toegangscodes blijven ongewijzigd totdat u
opnieuw codes genereert of het account verwijdert. U kunt maximaal drie accounts maken.

U kunt tijdens een Persoonlijke conferentie-vergadering geen nieuw account toevoegen.Opmerking

Verwante onderwerpen

Deelnemen aan een vergadering vanuit de WebEx-site, op pagina 37

Een Persoonlijke conferentie instellen, op pagina 27

Een Persoonlijke conferentie instellen
De host van de vergadering en de deelnemers bellen hetzelfde inbelnummer en voeren een host- of
deelnemertoegangscode in om op elk gewenst moment de Persoonlijke vergadering te starten. Wanneer alle
deelnemers telefonisch inbellen op de vergadering, hoeft de host de vergadering niet te plannen.

Als een deelnemer aan de vergadering via een computer en een headset wil inbellen op een Persoonlijke
conferentie-vergadering, moet de host een Persoonlijke conferentie-vergadering plannen om ervoor te zorgen
dat de desbetreffende persoon die inbelt via een computer, kan deelnemen aan het online gedeelte van de
vergadering voordat deze verbinding maakt met het audiogedeelte van de vergadering.

Wanneer u inbelt op een Persoonlijke conferentie-vergadering en u wordt gevraagd om uw toegangscode
of vergaderingnummer in te voeren, voert u altijd uw toegangscode in.

Opmerking

Voordat u begint

• Persoonlijke conferentie moet zijn ingeschakeld voor uw site.

• Er moet een geldige host-PIN en minimaal één Persoonlijke conferentie-account bestaan.
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• De host moet weten of deelnemers van plan zijn om via een telefoon of via een computer met headset
in te bellen op de Persoonlijke conferentie-vergadering.

Stap 1 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 2 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.
Stap 3 Selecteer een account.

De host PIN en de toegangscodes voor de host en deelnemer worden weergegeven.

Stap 4 Zorg dat de deelnemers aan de vergadering over het inbelnummer en de deelnemertoegangscode beschikken.
Stap 5 De host van de vergadering belt het inbelnummer. De host voert desgevraagd de hosttoegangscode en -PIN in.
Stap 6 De deelnemers aan de vergadering bellen hetzelfde inbelnummer. Desgevraagd voeren de deelnemers een

deelnemertoegangscode in.
Als de deelnemers vroeg inbellen op de vergadering, worden ze in de wacht gezet totdat de host het inbelnummer belt
en de hosttoegangscode en -PIN invoert. Zodra de host verbonden is met de vergadering, worden alle deelnemers in de
wacht automatisch verbondenmet het audiogedeelte van de vergadering. Als de beheerder de audio-optie heeft ingeschakeld
die de deelnemers de mogelijkheid biedt om eerder dan de host verbinding te maken met het audiogedeelte van de
vergadering, worden deelnemers die vroeg inbellen en de deelnemertoegangscode invoeren, meteen verbonden met het
audiogedeelte van de vergadering.

Volgende stappen

• De host kan het online gedeelte van de vergadering starten om informatie te delen die deelnemers kunnen
bekijken op hun computer. De host kan de vergadering starten vanuit het uitnodigingsbericht door de
koppeling naar de vergadering te selecteren of door op de pagina Vergaderingen de optie Start te
selecteren nadat hij of zij zich heeft aangemeld bij een Cisco WebEx Meetings Server-site.

• Iedereen kan de vergadering verlaten door de hoorn op de haak te leggen of het gesprek te beëindigen.

• De host van een vergadering kan op de telefoon op *8 drukken voordat hij of zij ophangt, zodat de
deelnemers aan de vergadering de vergadering kunnen voortzetten zonder host.

• Als de host van de vergadering de hoorn gewoon op de haak legt (zonder eerst op *8 te drukken), kunnen
de deelnemers aan de vergadering nog vijf minuten vergaderen voordat de vergadering wordt beëindigd.

Verwante onderwerpen

Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail, op pagina 32

Uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio, op pagina 20

Een audioconferentie verlaten, op pagina 20

Aan een vergadering deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen, op pagina 33

Toegangscodes opnieuw genereren
Uit beveiligingsoverwegingen kunt u de toegangscode opnieuw genereren.
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Genodigden beschikken niet over de juiste toegangscodes voor aanstaande Persoonlijke
conferentie-vergaderingen voor een account waarvoor de er opnieuw toegangscodes zijn gegenereerd.

Opmerking

Stap 1 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 2 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.

De bestaande accounts worden weergegeven in een lijst.

Stap 3 Selecteer Toegangscodes opnieuw genereren.
De nieuwe toegangscodes voor het account worden weergegeven.

U kunt tijdens een Persoonlijke conferentie-vergadering de toegangscodes niet opnieuw genereren.Opmerking

Volgende stappen

• Stuur alle genodigden met de oude toegangscodes een e-mail met de nieuwe toegangscodes.

• U kunt overwegen om de geplande Persoonlijke conferentie-vergaderingen opnieuw te plannen nadat u
opnieuw toegangscodes voor een account hebt gegenereerd. Wanneer u een vergadering opnieuw plant,
ontvangen de genodigden bijgewerkte uitnodigingsberichten met geldige toegangscodes.

Verwante onderwerpen

Een vergadering bewerken, op pagina 44

Een persoonlijk conferentienummeraccount verwijderen
U kunt Persoonlijke conferentie-accounts verwijderen als u deze niet meer nodig hebt.

Genodigden beschikken niet over de juiste toegangscodes voor aanstaande Persoonlijke
conferentie-vergaderingen waarvoor het account is verwijderd. Dit geldt mogelijk ook voor persoonlijke
conferenties die met andere accounts zijn gepland.

Opmerking

Stap 1 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 2 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.

De bestaande accounts worden weergegeven in een lijst.

Stap 3 Selecteer Verwijderen.
Het account wordt verwijderd uit de lijst.

U kunt een account niet tijdens een Persoonlijke conferentievergadering verwijderen.Opmerking
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Volgende stappen

U kunt overwegen om de geplande Persoonlijke conferentie-vergaderingen opnieuw te plannen nadat u een
account hebt verwijderd. Wanneer u een vergadering opnieuw plant, ontvangen de genodigden bijgewerkte
uitnodigingsberichten met geldige toegangscodes.

Verwante onderwerpen

Een vergadering bewerken, op pagina 44
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H O O F D S T U K  4
Deelnemen aan een vergadering

Wanneer een vergaderingshost een vergadering plant of een directe vergadering start via de optie Nu
vergaderen krijgen de host en alle genodigden een e-mailuitnodiging met informatie over de vergadering.
Als het tijd is om deel te nemen aan een vergadering kunnen de genodigden de vergaderings-URL in de
e-mailuitnodiging of in het chatbericht selecteren.

• Voordat u deelneemt aan een vergadering, pagina 31

• Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail, pagina 32

• Aan een vergadering deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen, pagina 33

• Volgens vergaderingnummer deelnemen, pagina 34

Voordat u deelneemt aan een vergadering
In dit gedeelte worden enkele van de dingen besproken die u kunt ondervinden wanneer u deelneemt aan een
vergadering.

Het maximum aantal deelnemers aan een vergadering wordt bepaald door de grootte van uw systeem.Wanneer
het maximale aantal deelnemers bijna is bereikt, krijgen gebruikers die een nieuwe vergadering proberen te
starten of aan een vergadering proberen deel te nemen een foutmelding te zien. Het systeem voorkomt dan
dat ze een vergadering kunnen starten of eraan deelnemen. Gebruikers die inbellen bij de vergadering krijgen
middels een audiomelding te horen dat zij geen vergadering kunnen starten of eraan kunnen deelnemen omdat
het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Van het maximale aantal deelnemers aan vergaderingen kan slechts de helft video gebruiken. Onder video
wordt zowel het verzenden als het ontvangen van video verstaan, dus deelnemers kunnen het beeld van hun
WebEx-webcam gebruiken of videobestanden delen met andere gebruikers.

Als uw WebEx-site zelfondertekende certificaten gebruikt in plaats van certificaten van een bekende
certificeringsinstantie, moeten gebruikers na het samenvoegen van uw datacenter met een ander datacenter
een certificaat installeren voor elk datacenter in het archief met vertrouwde basiscertificeringsinstanties voordat
ze een vergadering kunnen starten of eraan kunnen deelnemen.
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Als u Chrome 32 en later of Firefox 271en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail

Stap 1 Open uw e-mailuitnodiging en klik vervolgens op de koppeling.
De pagina Vergaderingsgegevens wordt weergegeven voor de vergadering waaraan u deelneemt.

Stap 2 Indien gevraagd, voert u de vereiste gegevens in. Gegevens die u mogelijk moet invullen, zijn:

• Uw naam: voer de naam in die u wilt dat deelnemers gebruiken om u op een vergadering te identificeren.

• E-mailadres: voer uw e-mailadres in, in dit formaat: name@your_company. Bijvoorbeeld, msmith@company.com.

• Wachtwoord voor vergadering: Voer het wachtwoord voor de vergadering in. De vergaderhost kan het wachtwoord
in de e-mailuitnodiging zetten of, om beveiligingsredenen, u dit op een andere manier geven.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.

• Als u zich al hebt aangemeld of geen account voor deze WebEx-site hebt, wacht u totdat de vergaderclient wordt
gestart.

1 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.
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• Als u zich nog niet hebt aangemeld maar wel een account voor deze WebEx-site hebt, leidt het systeem u om naar
een aanmeldingspagina waar u uw gebruikersgegevens kunt invoeren voordat u aan de vergadering deelneemt.

Als uw site is geconfigureerd voor SSO (Single Sign-On) bevindt de aanmeldingspagina zich op de
SSO-site van uw bedrijf. Als uw site niet is geconfigureerd voor SSO, meldt u zich aan via
WebEx-aanmeldingspagina.

Opmerking

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 272en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Aan een vergadering deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

2 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.
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Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Zoek uw vergadering in de lijst van vandaag.
Als uw vergadering niet zichtbaar is, selecteert u het tabblad Alle vergaderingen en voert u uw zoekparameters in om
de vergadering te zoeken.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 273en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Volgens vergaderingnummer deelnemen
U kunt deelnemen aan een vergadering door gebruik te maken van het vergaderingnummer, ongeacht of u
bent aangemeld bij Cisco WebEx of niet.

Voer een van de volgende handelingen uit:

3 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.
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ActieAls

1 Zorg ervoor dat u zich op de pagina Vergaderingen
bevindt door het tabblad Vergaderingen te selecteren.

2 Selecteer Volgens nummer deelnemen.

3 Voer het vergaderingnummer in.

4 Voer indien nodig het wachtwoord voor de vergadering
in.

5 Selecteer Deelnemen.

U bent al aangemeld bij uw WebEx-site

1 Open uwwebbrowser en navigeer naar uwWebEx-site.

2 Selecteer in de rechterbovenhoek van de koptekst de
koppeling Volgens nummer deelnemen.

3 Voer op de pagina Volgens nummer deelnemen de
vereiste gegevens in.

4 Selecteer Deelnemen.

U kunt ook de pagina Volgens nummer deelnemen
openen door de openbare URL voor uwWebEx-site
in te voeren, gevolgd door /orion/join, bijvoorbeeld
https://<public site url>/orion/join

Tip

U bent nog niet aangemeld bij uw WebEx-site

Als u Chrome 32 en later of Firefox 274en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin u wordt
gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor het installeren van
de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Tips voor probleemoplossing
Als u niet aan de vergadering kunt deelnemen via het vergaderingnummer, gaat u als volgt te werk:

• Zorg dat u het juiste wachtwoord opgeeft.

• Zorg ervoor dat u op het juiste tijdstip deelneemt aan de vergadering.
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• Als uw gegevens juist zijn, zoekt u de vergadering op de pagina Vergaderingen en probeert u deel te nemen via de
koppeling.
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H O O F D S T U K  5
Een vergadering starten of plannen

• Deelnemen aan een vergadering vanuit de WebEx-site, pagina 37

• Een vergadering starten vanaf de WebEx-site, pagina 39

• Een directe vergadering starten, pagina 40

• Een vergadering starten vanuit uw chattoepassing, pagina 41

• Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen, pagina 42

• Een vergadering zoeken, pagina 43

• Een vergadering bewerken, pagina 44

• Een terugkerende vergadering bewerken, pagina 44

• Een vergadering annuleren, pagina 45

• Ondersteuning terugkeerpatroon, pagina 46

Deelnemen aan een vergadering vanuit de WebEx-site
Voordat u begint

Een host moet een licentie hebben om een WebEx-vergadering te plannen of starten.

Stap 1 Selecteer boven aan de pagina Vergaderingen de optie Plannen.
De pagina Een WebEx-vergadering plannen verschijnt.

U kunt een vergadering plannen namens een andere host door de host te selecteren vanuit de Plannen
voor: vervolgkeuzelijst. Met een prompt wordt aangegeven dat de nieuwe hostplanningsrechten voor de
vergadering worden overgedragen. Gedeelde informatie over de vergadering, zoals het onderwerp, de
datum, de lengte en herhaling blijven hetzelfde. U kunt de vergadering vervolgens plannen met gebruik
van de rechten van de host.

Opmerking

Stap 2 Specificeer de volgende informatie voor uw vergadering:

• Wat: waar gaat de vergadering over?
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• Wanneer: wanneer vindt de vergadering plaats?
U kunt een terugkerende vergadering plannen door Herhaling te selecteren en vervolgens uw optie te kiezen.

• Duur: hoelang duurt de vergadering?

• Type vergadering: wat voor type vergadering is het?
De vergaderingstypen die beschikbaar zijn voor selectie door de host van de vergadering. Het vergaderingstype,
ingesteld door uw beheerder, bepaalt welke conferentiefuncties en -opties beschikbaar zijn voor de vergadering.
Opname kan bijvoorbeeld wel of niet beschikbaar zijn voor een bepaald vergaderingstype.

• Wie: wie wilt u uitnodigen voor de vergadering? U kunt e-mailadressen invoeren of namen typen om op te zoeken
in uw contactpersonen. U kunt ook personen uitnodigen nadat u de vergadering hebt gepland.

Als u wilt dat een genodigde de meeste of dezelfde hostrechten als uzelf krijgt, selecteert u de optie
Alternatieve host voor die genodigde. Een alternatieve host kan geen vergadering bewerken of
verwijderen. Als u deelneemt aan de vergadering nadat een alternatieve host deze heeft gestart, wordt
u automatisch de host.

Opmerking

Als uw organisatie gebruikmaakt van eenmalige aanmelding (SSO) en uw beheerder het e-mailadres van uw
alternatieve host wijzigt, ontvangt umogelijk het bericht dat het e-mailadres niet is gevonden. Het nieuwe e-mailadres
wordt doorgegeven bij de dagelijkse synchronisatie tussen Exchange, Outlook en CWMS. Vóór die synchronisatie
kunt u een deelnemer met een gewijzigd e-mailadres niet aanwijzen als alternatieve host en kunt u als gedelegeerde
geen vergadering plannen.

Stap 3 Selecteer uw type audioverbinding.
De audio-opties kunnen alleen worden gewijzigd op de planningspagina door het vergaderingstype te
wijzigen. De beschikbare opties worden aangegevenmet een groen vinkje. Niet-beschikbare opties worden
aangegeven met een rood kruis. U kunt het vergaderingstype niet wijzigen als u een vergadering start via
Nu vergaderen.

Opmerking

• WebEx-audio: met deze modus voor de audioverbinding kunnen de host en deelnemers van een vergadering aan
het online gedeelte van de vergadering deelnemen door op de koppeling in de e-mailuitnodiging voor de vergadering
te klikken. Zodra gebruikers verbinding met een vergadering hebben gemaakt, kunnen ze inbellen op de vergadering
of de functie Bel me gebruiken, zodat ze worden gebeld op een nummer dat ze zelf hebben ingevoerd. Om deze
optie te kunnen gebruiken, moet de host de vergadering hebben gepland met de functie Nu vergaderen of met de
planner.

• Persoonlijke conferentie: met deze modus voor de audioverbinding kan de host van een vergadering op elk gewenst
moment snel het audiogedeelte van een Cisco WebEx-vergadering starten. De host van de vergadering en de
deelnemers bellen hetzelfde inbelnummer, voeren de toegangscodes in en het audiogedeelte van de vergadering
begint. Het systeem verzendt vervolgens een e-mailbericht met een koppeling naar het online gedeelte van de
vergadering naar de host van de vergadering. Als de host ervoor kiest om de online vergadering te starten, kunnen
de deelnemers deze gebruiken om informatie te delen of om samen te werken met betrekking tot een idee. De host
van de vergadering hoeft de Persoonlijke conferentie-vergaderingen niet van tevoren te plannen en zodra de
vergadering is gegenereerd, worden de toegangscodes niet meer gewijzigd.

Umoet een Persoonlijke conferentie-account en een host-PIN hebben om de optie Persoonlijke conferentie
te kunnen gebruiken.

Opmerking

Stap 4 (Optioneel) Voer voor een WebEx-vergadering het vergaderingswachtwoord in.

• Voer een wachtwoord in als u uw vergaderingen privé wilt maken. Uw genodigden moeten het wachtwoord voor
de vergadering invoeren om aan de vergadering te kunnen deelnemen, tenzij zij reeds aangemeld zijn bij hun
WebEx-account.
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• Voor extra beveiliging vinkt uWachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging aan. Als u het wachtwoord uitsluit,
wordt het niet weergegeven op de pagina met vergaderingsgegevens en in e-mailuitnodigingen. Als de host van de
vergadering kunt u ervoor kiezen om het wachtwoord specifiek te verzenden naar uw genodigden en anderen die
erom vragen.

Stap 5 (Optioneel) Schakel het selectievakje Deze vergadering opnemen in om automatisch een opname te laten starten als
de vergadering begint.

Stap 6 Selecteer Plannen!.
De pagina met vergaderingsgegevens verschijnt met een bericht dat bevestigt dat uw vergadering gepland is.

De maximale vergaderingslengte is 24
uur.

Opmerking

Het systeem voorkomt dat u een vergadering kunt plannen tijdens een geplande onderhoudsperiode of op
een moment waarop er een toekomstige onderhoudsperiode is gepland.

Opmerking

Verwante onderwerpen

Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 46

Een vergadering bewerken, op pagina 44

Een vergadering annuleren, op pagina 45

Een vergadering starten vanaf de WebEx-site
Voordat u begint

Een host moet een licentie hebben om een WebEx-vergadering te starten.

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Zoek de vergadering die u wilt starten.
De knop Starten wordt alleen groen weergegeven, als het tijdstip om de vergadering te starten acceptabel
is.

Tip

Stap 3 Selecteer Starten.
Stap 4 (Optioneel) Als de vergadering die u wilt starten deel uitmaakt van een terugkerende reeks, bevestig dan dat u de volgende

aanstaande vergadering uit de reeks wilt starten.
De vergadering is gestart.
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Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 275en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Een directe vergadering starten
Voordat u begint

Een host moet een licentie hebben om een directe WebEx-vergadering te starten.

Stap 1 Selecteer bovenaan uw pagina Vergaderingen de optie Nu vergaderen.
Stap 2 Voer de vergaderingsgegevens in, inclusief de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen voor de

vergadering.
Stap 3 (Optioneel) Ga als volgt te werk als het veld Vergaderingswachtwoord wordt weergegeven:

• Schakel het selectievakjeWerkelijk wachtwoord weergeven als u het wachtwoord wilt weergeven dat u invoert.

5 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.
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• Voor extra beveiliging vinkt uWachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging aan. Als u het wachtwoord uitsluit,
verschijnt het niet op de pagina met vergaderingsgegevens en in e-mailuitnodigingen. Als de host van de vergadering
kunt u ervoor kiezen om het wachtwoord specifiek te verzenden naar uw genodigden en anderen die erom vragen.

Als het wachtwoordveld niet wordt weergegeven, is het mogelijk dat u geen wachtwoord voor de vergadering
hebt ingesteld in uw account of dat uw beheerder het WebEx-systeem zodanig heeft geconfigureerd dat er geen
wachtwoord nodig is. Als u de optie voor het instellen van een wachtwoord wilt weergeven, selecteert uMijn
account en voert in het gedeelte Instellingen Nu vergaderen een wachtwoord in. U kunt het wachtwoord altijd
nog wijzigen wanneer u de vergadering instelt.

Tip

Stap 4 Selecteer Start.

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 276en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Een vergadering starten vanuit uw chattoepassing
Nadat u de WebEx-productiviteitstools hebt geïnstalleerd, wordt een WebEx-tabblad weergegeven wanneer
u een chat start vanuit uw ondersteunde chatclient. Selecteer de relevante optie om een vergadering te starten
of mensen uit te nodigen voor uw WebEx-vergadering.

Voordat u begint

Deze versie van de Cisco WebEx-productiviteitstools kan worden geïntegreerd met de volgende chatclients:

• Lync 2010 (32-bits)

• Lync 2013 (32-bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

6 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.
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Een host moet een licentie hebben om een directe WebEx-vergadering te starten.

Stap 1 Open uw chatclient en selecteer een gebruiker in de lijst.
Er wordt een chatvenster geopend met bovenaan een WebEx-tabblad.

Stap 2 U start een vergadering door de knop Vergadering starten op uw WebEx-tabblad te selecteren.
Cisco WebEx Meetings wordt gestart.

Stap 3 U kunt een gebruiker uitnodigen voor uw vergadering door de gebruiker te selecteren in uw chatlijst.
Er wordt een chatvenster geopend met bovenaan een WebEx-tabblad.

Stap 4 Selecteer Uitnodigen voor vergadering op het WebEx-tabblad.
De koppeling voor deelname aan de vergadering wordt naar de gebruiker verzonden.

Als u al een WebEx-vergadering hebt gestart vanuit een andere interface, bijvoorbeeld de website of de
Outlook-integratie, kunt u toch gebruikers uitnodigen vanuit uw chattoepassing door ze te selecteren in
uw chatrooster en de knop Uitnodigen voor vergadering te gebruiken.

Opmerking

Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen
U kunt toestemming verlenen aan een of meer gebruikers om namens u vergaderingen te plannen met behulp
van de Cisco WebEx-productiviteitstool voor Outlook. Als een gebruiker namens u een vergadering plant,
wordt de vergadering weergegeven in de lijst met vergaderingen. U kunt de vergadering dan starten en hosten
zoals u gewoonlijk doet als u de vergaderingen zelf plant.

Voordat u begint

Deze taak gaat uit van het volgende:

• De gebruiker die de vergaderingen voor u plant heeft een account op uw WebEx-site.

• Een host moet een geïnstalleerde of tijdelijke licentie hebben om een vergadering te plannen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
3. Scrol omlaag naar het gedeelte Sessieopties.
4. Om planningstoestemming te geven, voert u de e-mailadressen van de gebruikers in die u toestemming

geeft om vergaderingen namens u te plannen.
5. Selecteer Bijwerken.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.
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Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
De paginaMijn account verschijnt.

Stap 3 Scrol omlaag naar het gedeelte Sessieopties.
Stap 4 Om planningstoestemming te geven, voert u de e-mailadressen van de gebruikers in die u toestemming geeft om

vergaderingen namens u te plannen.
Stap 5 Selecteer Bijwerken.

Een vergadering zoeken
SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. Selecteer het tabblad Alle vergaderingen.
3. Voer uw zoekparameters in.
4. Selecteer Zoeken.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Alle vergaderingen.
Als een vergadering is begonnen en beëindigd, wordt deze verwijderd uit de Vergaderingenpagina. Indien een opname
beschikbaar is voor die vergadering, vindt u deze op de pagina Opnamen.

Stap 3 Voer uw zoekparameters in.
U kunt vergaderingen zoeken door een datumbereik te kiezen of door de hostnaam of het onderwerp in te voeren.

Stap 4 Selecteer Zoeken.
Uw zoekresultaten worden aan de lijst met vergaderingen toegevoegd.
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Een vergadering bewerken

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het onderwerp van de vergadering die u wilt bewerken.
De pagina met vergaderingsgegevens wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer Bewerken.
De paginaWebEx-vergadering bewerken wordt geopend.

Stap 4 Wijzig de vergaderingsparameters.
Stap 5 Selecteer een optie om op te slaan:

• Opslaan en genodigdenwaarschuwen: slaat uw updates op en verzendt een bijgewerktemelding van de vergadering
naar bijgewerkte genodigden.

• Alleen opslaan: slaat uw updates op, maar verzendt geen bijgewerkte vergaderingsmelding naar uw genodigden.

De pagina met vergaderingsgegevens verschijnt met een bericht dat bevestigt dat uw vergadering is bijgewerkt.

Verwante onderwerpen

Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 46

Een terugkerende vergadering bewerken

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het onderwerp van de vergadering die u wilt bewerken.
De pagina met vergaderingsgegevens wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer Bewerken.
Stap 4 Selecteer of u één vergadering uit deze reeks vergaderingen wilt bewerken of de hele reeks.

De pagina Vergadering bewerken wordt weergegeven.
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Als u wijzigingen aanbrengt in een enkele vergadering van een reeks vergaderingen, krijgt deze vergadering
een nieuwe vergaderings-id toegewezen vanaf de server. Als de oude vergaderings-id en -koppeling echter
nog geldig zijn, leidt dit tot beschikbaarheid van twee afzonderlijke vergaderruimten voor de ene
vergadering. Als genodigden deelnemen via de oude koppeling voor deelname aan de vergadering of via
het vergaderingnummer, kunnen ze genodigden die deelnemen via de bijgewerkte vergaderingskoppeling
niet zien en kunnen ze ook niet door hen worden gezien. Het is heel belangrijk dat u een bijgewerkte
vergaderingsmelding met de nieuwe vergaderings-id en -koppeling naar al uw genodigden verzendt

Als u één vergadering uit een reeks hebt verwijderd en later de hele vergaderingreeks bewerkt, wordt de
verwijderde vergadering teruggezet in de vergaderingreeks.

Opmerking

Stap 5 Wijzig de vergaderingsparameters.
Stap 6 Selecteer een optie om op te slaan:

• Opslaan en genodigdenwaarschuwen: slaat uw updates op en verzendt een bijgewerktemelding van de vergadering
naar bijgewerkte genodigden.

• Alleen opslaan: slaat uw updates op, maar verzendt geen bijgewerkte vergaderingsmelding naar uw genodigden.

De pagina met vergaderingsgegevens verschijnt met een bericht dat bevestigt dat uw vergadering is bijgewerkt.

Een vergadering annuleren
U kunt een geplande vergadering annuleren vanaf de paginamet vergaderingsgegevens. Door een vergadering
te annuleren, wordt deze verwijderd uit de lijst met vergaderingen op de pagina Vergaderingen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. Selecteer het onderwerp van de vergadering of selecteer een koppeling in het e-mailbericht met uw

bevestiging om naar de pagina met vergaderingsgegevens te gaan.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het onderwerp van de vergadering of selecteer een koppeling in het e-mailbericht met uw bevestiging om naar
de pagina met vergaderingsgegevens te gaan.
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Ondersteuning terugkeerpatroon
Als een vergadering regelmatig terugkomt, zoals een maandelijkse bedrijfsvergadering of een wekelijkse
statusvergadering, kunt u dit instellen als een terugkerende vergadering. Met een terugkerende vergadering
kunt u de vergadering één keer instellen voor de volledige reeks.

Als er overlap bestaat tussen aansluitende terugkerende vergaderingen, bijvoorbeeld als de eerste
vergadering eindigt nadat de tweede is gestart, wordt de tweede vergadering uit de reeks verwijderd. De
volgende vergadering die in de lijst wordt getoond is de derde vergadering. U kunt voorkomen dat dit
gebeurt door niet in de eerste vergadering te blijven als de oorspronkelijke toegewezen tijd is verstreken.

Opmerking

De volgende tabel beschrijft de ondersteunde WebEx-terugkeerpatronen:

BeschrijvingType

de vergadering vindt iedere dag plaats tot en met de
geselecteerde einddatum.

• Om de [x] dagen: de vergadering keert om het
aangegeven aantal dagen terug.

• Elke weekdag: de vergadering vindt elke dag
plaats, van maandag tot en met vrijdag.

Dagelijks

De vergadering vindt elke week plaats tot en met de
geselecteerde einddatum.

• Elke [x] week/weken op: De vergadering vindt
om het aantal weken plaats dat u opgaf, op de
gekozen dag.

Wekelijks

de vergadering vindt iedere maand plaats tot en met
de geselecteerde einddatum.

• Dag [x] om de [x] maand(en): geeft de
specifieke dag in de maand aan voor de
terugkerende vergadering en het aantal maanden
dat tussen de vergadering ligt.

• Elke [x] van de [x] week van elke [x]
maand(en): geeft de specifieke week en de dag
in de week aan waarop de vergadering
terugkeert en het aantal maanden dat tussen de
vergadering ligt.

Maandelijks
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BeschrijvingType

• Geen einde: Herhaalt de vergadering gedurende
10 jaar.

• Eindigen op: Geeft de laatste dag aan waarop
de terugkerende vergadering plaatsvindt.

• Na [x] vergaderingen: Geeft het aantal
vergaderingen aan waarna de vergadering niet
meer terugkeert.

Einde

Verwante onderwerpen

Deelnemen aan een vergadering vanuit de WebEx-site, op pagina 37

Een vergadering bewerken, op pagina 44
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H O O F D S T U K  6
Een vergadering starten of eraan deelnemen
vanaf een mobiel apparaat

Gebruik uw mobiele apparaat om een vergadering van waar dan ook te plannen of eraan deel te nemen.
Download de Cisco WebEx-app naar uw mobiele apparaat en activeer de service. Meld u vervolgens op de
gebruikelijke manier aan bij Cisco WebEx. Nu bent u er klaar voor om vergaderingen te plannen en eraan
deel te nemen.

• Cisco WebEx Meetings downloaden naar een mobiel apparaat, pagina 49

• Cisco WebEx Meetings activeren op een mobiel apparaat, pagina 50

• Aanmelden bij WebEx vanaf een mobiel apparaat, pagina 50

• Een vergadering starten met een mobiel apparaat, pagina 51

• Deelnemen aan een vergadering vanaf een mobiel apparaat, pagina 51

• Een SSL-certificaat installeren op een mobiel apparaat, pagina 51

Cisco WebEx Meetings downloaden naar een mobiel apparaat
Ga naar uw Cisco WebEx-site en selecteer Downloads rechtsboven op de pagina. Navigeer naar het gedeelte
WebEx voor mobiele apparaten en selecteer Doorgaan. Er wordt een activeringse-mail naar u verzonden.

• Apple iPhone en iPad: zorg dat u de app downloadt uit de Apple Store met de koppeling in uw e-mail.
U kunt eventueel de App Store van Apple op uw iPhone of iPad starten en naar 'CiscoWebExMeetings'
zoeken. U vindt deze app in de categorie Meet Anywhere.

• Android-apparaten: zorg ervoor dat u de app downloadt van Google Play of via de alternatieve koppeling
die wordt geboden.

Uw beheerder moet het systeem zo configureren dat de optie voor het downloaden van WebEx voor
mobiele apparaten wordt weergegeven, zodat de optie zichtbaar is op uw WebEx-site.

Opmerking
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Cisco WebEx Meetings activeren op een mobiel apparaat
Als u Doorgaan selecteert in de Cisco WebEx-optie voor mobiele apparaten op de pagina Downloads, stuurt
het systeem een activeringse-mail naar uw account. Selecteer de koppeling in uw activeringse-mail om het
activeringsproces te voltooien. Als u de WebEx-app nog niet hebt gedownload, wordt u gevraagd om op een
koppeling te klikken en de app vanaf de bijbehorende website te downloaden.

• Apple iPhone en iPad: na het downloaden van de app keert u terug naar uw e-mail en selecteert u de
activeringskoppeling opnieuw.

• Android-apparaten: uw appwordt spoedig na de installatie gestart.Meld u aan om de activeringsprocedure
te voltooien.

Uw beheerder moet de mobiele functie voor uw organisatie ingeschakeld hebben voordat u WebEx op
uw mobiele apparaat kunt gebruiken.

Opmerking

Aanmelden bij WebEx vanaf een mobiel apparaat
Er zijn verschillende manieren om u aan te melden bij WebEx, afhankelijk van hoe uw systeem is
geconfigureerd. De toepassing zal u door het aanmeldingsproces begeleiden, maar hier volgen enkele tips:

• Als u een e-mail ontvangt om uw WebEx-app te activeren, selecteert u de link in dat bericht om uw
service te activeren en voert u het e-mailadres in dat aan uw WebEx-account is gekoppeld en het
WebEx-wachtwoord om zich aan te melden.

• Als u wordt gevraagd om aan te melden met uw bedrijfswebsite, geeft u uw WebEx-bedrijfs-URL op,
klikt u op Volgende en voert u uw gebruikersgegevens in om zich aan te melden.

Als uw WebEx-site is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO), moet u uw
bedrijfsgegevens invoeren om u aan te melden. Als uwWebEx-site niet is geconfigureerd
voor eenmalige aanmelding, voer u uw WebEx-gebruikersgegevens in.

Tip

• Als u toegang hebt tot meerdereWebEx-sites, vraagt het systeem u om er een te kiezen na uw aanmelding.

• Als u wilt deelnemen aan een WebEx-vergadering waarvoor u bent uitgenodigd, opent u de uitnodiging
in het Postvak In van uw e-mail of van uwAgenda-app. Tik op de vergaderkoppeling in deze uitnodiging
omWebEx te starten in uw webbrowser. Er kan u eventueel worden gevraagd om een wachtwoord voor
de vergadering in te voeren. Na het opgeven van uw wachtwoord, wordt u naar de vergadering gebracht.

Als u niet bent aangemeld bij de WebEx-app, wordt de optie om volgens
vergaderingnummer deel te nemen niet ondersteund, tenzij u zich eerder hebt aangemeld
vanaf uw mobiele apparaat.

Tip
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Een vergadering starten met een mobiel apparaat
Als host kunt u vanaf uw mobiele apparaat eenvoudig WebEx-vergaderingen plannen en starten en anderen
ervoor uitnodigen

U kunt geen WebEx-vergadering opnemen die is gepland of gestart met een iPhone of iPad.Opmerking

Stap 1 Ga naar het schermMijn vergaderingen.
Stap 2 Selecteer het +-pictogram in de rechterbovenhoek van het deelvenster Vergadering.
Stap 3 Voer een titel, datum en tijd voor de vergadering in en kies de gewenste deelnemers.

Als de vergadering gauw begint, kunt u uw vergadering vanaf hier starten.

Stap 4 Om een vergadering te starten, selecteert u Start.
Stap 5 (Optioneel) Tik op Plannen om een vergadering te plannen voor later. U gaat terug naar het schermMijn vergaderingen.

Deelnemen aan een vergadering vanaf een mobiel apparaat
Zorg ervoor dat u de Cisco WebEx Meetings-app op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd en gebruik een
van de volgende methoden om aan de WebEx-vergadering deel te nemen:

• Ga naar uw uitnodigingse-mail voor de WebEx-vergadering en klik op de koppeling om deel te nemen
aan de vergadering.

• Meld u aan bij uw WebEx-account en neem deel vanaf de paginaMijn vergaderingen.

• Meld u aan bij uw WebEx-account, gebruik de functie Deelnemen via nummer en voer het
vergaderingnummer in.

Een SSL-certificaat installeren op een mobiel apparaat
Als uw bedrijf gebruikmaakt van een zelfondertekend certificaat of als het hoofdcertificaat op uw Apple
iPhone of iPad zich niet in de lijst met door Apple vertrouwde certificeringsinstanties bevindt, moet u een
SSL-certificaat op uw mobiele telefoon installeren voordat u aan een WebEx-vergadering kunt deelnemen.

Voordat u begint

Een beheerder moet u een certificaatbestand sturen als bijlage bij een e-mailbericht.
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Gebruikers moeten over een actieve, snelle internetverbinding voor hun mobiele apparaat beschikken.

Stap 1 Open vanuit uw iOS-e-mailaccount het e-mailbericht van uw beheerder en sla het certificaat op uw mobiele apparaat
op.

Stap 2 Installeer het certificaat op uw mobiele apparaat.
a) Tik op Installeren op de pagina Profiel installeren.
b) Tik op Nu installeren in het dialoogvenster voor het niet-ondertekende profiel.
c) Voer het wachtwoord voor het certificaat in.
d) Tik op Volgende.
e) Tik op Gereed.
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H O O F D S T U K  7
WebEx-vergaderingen plannen met Microsoft
Outlook

• Over WebEx-integratie met Outlook, pagina 53

• Een WebEx-vergadering plannen vanuit Microsoft Outlook, pagina 54

• Een geplande vergadering starten vanuit Microsoft Outlook, pagina 57

• Ondersteuning terugkeerpatroon in WebEx-integratie met Outlook, pagina 57

• Over gedelegeerden, pagina 58

• Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site, pagina 59

• Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook, pagina 60

• Een vergadering of afspraak plannen namens een andere host, pagina 61

• Een vergadering starten namens een andere host, pagina 62

• Een geplande vergadering bewerken, pagina 63

• Deelnemen aan een vergadering vanuit Microsoft Outlook, pagina 65

• Voordat u deelneemt aan een vergadering, pagina 65

• Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail, pagina 66

• Aan een vergadering deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen, pagina 68

• Volgens vergaderingnummer deelnemen, pagina 68

Over WebEx-integratie met Outlook
WebEx-integratie met Outlook biedt u een handige manier om online vergaderingen te plannen of te starten
via Microsoft Outlook. U kunt deze activiteiten uitvoeren via Integratie met Outlook zonder dat u uw
WebEx-site hoeft te gebruiken, oftewel de site die u normaal gesproken gebruikt om online vergaderingen te
plannen of bij te wonen.

WebEx-integratie met Outlook is een WebEx-productiviteitstool voor Microsoft Outlook. Als uw beheerder
het geconfigureerd heeft, kunt u ervoor kiezen om de productiviteitstools te installeren vanaf de koppeling

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.8    
53



Downloads op uw WebEx-site. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen de Productiviteitstools
automatisch bijgewerkt worden wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.

Zodra de Productiviteitstools zijn geïnstalleerd, verschijnen deWebEx-integratieopties in Microsoft Outlook.
Met deze opties kunt u snel een online vergadering plannen.

Voordat u WebEx-integratie met Outlook gebruikt, dient u te zorgen voor het volgende:Opmerking

• U hebt een gebruikersaccount op uw WebEx-site

• U bent vertrouwd met Microsoft Outlook

• U gebruikt een ondersteunde versie van Microsoft Outlook:

◦ Microsoft Outlook 2007 SP2 en nieuwer

◦ Microsoft Outlook 2010 (32-bits en 64-bits versies; alle Service Packs)

◦ Microsoft Outlook 2013

Wanneer u een vergadering plant, kunt u mensen uitnodigen door gebruik te maken van de adreslijsten
in Outlook, inclusief de Algemene adreslijst, de Persoonlijk adreslijst of de map Contactpersonen.
Deelnemers die u uitnodigt voor een vergadering, hoeven niet Integratie met Outlook te gebruiken om
deel te kunnen nemen aan de vergadering.

Een WebEx-vergadering plannen vanuit Microsoft Outlook
Als u een onlinevergadering wilt plannen met behulp van WebEx-integratie met Outlook, opent u in Outlook
het venster Nieuw vergaderverzoek of Afspraak en voert u de vereiste informatie en instellingen voor de
vergadering in.

Voordat u begint

Houd rekening met het volgende:

• Integratie met Outlook ondersteunt niet alle terugkeeropties die beschikbaar zijn in Microsoft Outlook.

• In alle vergaderingsuitnodigingen die u vanuit Microsoft Outlook verzendt, wordt de starttijd van de
vergadering weergegeven in de tijdzone die is ingesteld op uw computer, niet in de tijdzone die is
ingesteld in uw WebEx-accountvoorkeuren.

Op uw WebEx-site worden alle vergadertijden weergegeven in de tijdzone die u hebt ingesteld in uw
sitevoorkeuren, ongeacht de tijdzone die u hebt ingesteld op uw computer.

• Omdat u de vergadering plant in Microsoft Outlook, ontvangen eventuele gebruikers die u uitnodigt als
alternatieve host twee kennisgevingen voor de vergadering:

◦ één waarin ze worden uitgenodigd als genodigde met de koppeling Deelnemen aan de vergadering

◦ één waarin ze worden uitgenodigd als alternatieve host met de koppeling De vergadering starten

Uw genodigden kunnen beide koppelingen gebruiken om de vergadering binnen te gaan. Als u de
vergadering plant via internet, ontvangen gebruikers die u uitnodigt als alternatieve host alleen een
e-mailbericht met een koppeling om de vergadering te starten.
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SAMENVATTING STAPPEN

1. Vanuit uwMicrosoft Outlook-client opent u een nieuw vergaderverzoek op een van de volgendemanieren:

• Kies Nieuw > Vergaderverzoek of Nieuw > Afspraak.

• Selecteer Vergadering plannen op de WebEx-werkbalk.

2. Voer uw vergaderingsgegevens in, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, en
nodig deelnemers uit.

3. Selecteer WebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
4. (Optioneel) Als u het vergaderingstype wilt wijzigen, selecteert u het in het gedeelte

Vergaderingsinformatie.
5. (Optioneel) Als u een wachtwoord voor uw vergadering wilt opnemen, voert u dit in het gedeelte

Vergaderingsinformatie in.
6. (Optioneel) Als u andere gebruikers toestemming wilt geven om namens u uw vergadering starten,

selecteert u het tabblad Alternatieve host en selecteert u ze in de lijst. U moet ze eerst toevoegen aan uw
lijst met deelnemers voordat u ze selecteert.

7. (Optioneel) Selecteer op het tabblad Audioconferentie uw type audioconferentie.
8. Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
9. Selecteer Verzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en de updates naar de genodigden te sturen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Vanuit uw Microsoft Outlook-client opent u een nieuw vergaderverzoek op een van de volgende manieren:

• Kies Nieuw > Vergaderverzoek of Nieuw > Afspraak.

• Selecteer Vergadering plannen op de WebEx-werkbalk.

Er wordt een vergaderingsplanningsvenster afgebeeld met de knop WebEx-vergadering toevoegen.

Stap 2 Voer uw vergaderingsgegevens in, zoals het onderwerp van de vergadering en de begin- en eindtijd, en nodig deelnemers
uit.
Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en selecteert u de gewenste
opties voor terugkerende vergaderingen.

Stap 3 Selecteer WebEx-vergadering toevoegen vanaf de WebEx-taakbalk.
Het dialoogvensterWebEx-instellingen wordt weergegeven.

Als het dialoogvensterWebEx-instellingen niet verschijnt, meldt u zich aan bij de WebEx-assistent en
selecteert u hetWebEx-vergaderingen toevoegen nogmaals.

Opmerking

Stap 4 (Optioneel) Als u het vergaderingstype wilt wijzigen, selecteert u het in het gedeelte Vergaderingsinformatie.
Het vergaderingstype, ingesteld door uw beheerder, bepaalt welke conferentiefuncties en -opties voor de vergadering
worden ingeschakeld. Opname kan bijvoorbeeld wel of niet beschikbaar zijn voor een bepaald vergaderingstype.
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Stap 5 (Optioneel) Als u een wachtwoord voor uw vergadering wilt opnemen, voert u dit in het gedeelte Vergaderingsinformatie
in.

Stap 6 (Optioneel) Als u andere gebruikers toestemming wilt geven om namens u uw vergadering starten, selecteert u het
tabblad Alternatieve host en selecteert u ze in de lijst. U moet ze eerst toevoegen aan uw lijst met deelnemers voordat
u ze selecteert.

Als uw organisatie gebruikmaakt van eenmalige aanmelding en uw beheerder het e-mailadres van uw
alternatieve host wijzigt, kunt u het bericht ontvangen dat het e-mailadres niet is gevonden. Pas als het
nieuwe e-mailadres is doorgegeven bij de dagelijkse synchronisatie tussen Exchange, Outlook en CWMS,
kunt u een deelnemer met een gewijzigd e-mailadres aanwijzen als alternatieve host of kunt u als
gedelegeerde een vergadering plannen.

Opmerking

Stap 7 (Optioneel) Selecteer op het tabblad Audioconferentie uw type audioconferentie.
De audio-opties kunnen alleen worden gewijzigd door het vergaderingstype te wijzigen. De beschikbare
opties worden aangegeven met een groen vinkje. Niet-beschikbare opties worden aangegeven met een
rood kruis.

Opmerking

• WebEx-audio: met deze modus voor de audioverbinding kunnen de host en deelnemers van een vergadering aan
het online gedeelte van de vergadering deelnemen door op de koppeling in de e-mailuitnodiging voor de vergadering
te klikken. Zodra gebruikers verbinding met een vergadering hebben gemaakt, kunnen ze inbellen op de vergadering
of de functie Bel me gebruiken, zodat ze worden gebeld op een nummer dat ze zelf hebben ingevoerd. Om deze
optie te kunnen gebruiken, moet de host de vergadering hebben gepland met de functie Nu vergaderen of met de
planner.

• Persoonlijke conferentie: met deze modus voor de audioverbinding kan de host van een vergadering op elk gewenst
moment snel het audiogedeelte van een Cisco WebEx-vergadering starten. De host van de vergadering en de
deelnemers bellen hetzelfde inbelnummer, voeren de toegangscodes in en het audiogedeelte van de vergadering
begint. Het systeem verzendt vervolgens een e-mailbericht met een koppeling naar het online gedeelte van de
vergadering naar de host van de vergadering. Als de host ervoor kiest om de online vergadering te starten, kunnen
de deelnemers deze gebruiken om informatie te delen of om samen te werken met betrekking tot een idee. De host
van de vergadering hoeft de Persoonlijke conferentie-vergaderingen niet van tevoren te plannen en zodra de
vergadering is gegenereerd, worden de toegangscodes niet meer gewijzigd.

Umoet een Persoonlijke conferentie-account en een host-PIN hebben om de optie Persoonlijke conferentie
te kunnen gebruiken.

Opmerking

Stap 8 Selecteer OK om het dialoogvensterWebEx-instellingen te sluiten.
Er wordt WebEx-informatie weergegeven in uw Microsoft Outlook-afspraakformulier.

Stap 9 Selecteer Verzenden om uw vergaderingsgegevens op te slaan en de updates naar de genodigden te sturen.
De geplande vergadering wordt weergegeven in uw Outlook-agenda en de lijst met vergaderingen op uw WebEx-site.

Verwante onderwerpen

Ondersteuning terugkeerpatroon in WebEx-integratie met Outlook, op pagina 57

Over het plannen van een vergadering namens een andere host
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Een geplande vergadering starten vanuit Microsoft Outlook
SAMENVATTING STAPPEN

1. In Microsoft Outlook dubbelklikt u op het vergaderingsitem in de Outlook-agenda.
2. Selecteer deze koppeling om uw vergadering te starten.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 In Microsoft Outlook dubbelklikt u op het vergaderingsitem in de Outlook-agenda.
De vergaderingsmelding wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer deze koppeling om uw vergadering te starten.

Volgende stappen

Als u Chrome 32 of later of Firefox 27 of later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Ondersteuning terugkeerpatroon in WebEx-integratie met
Outlook

De volgende tabel geeft aan hoe terugkeerpatronen van Outlook in WebEx worden verwerkt:

Omgezet naar
WebEx-vergaderoptie

Outlook-optieType

Om de [x] dagenOm de [x] dagenDagelijks

Elke werkdagElke werkdag
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Omgezet naar
WebEx-vergaderoptie

Outlook-optieType

Om de [x] week/weken op:
[zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag]

Om de [x] week/weken op:
[zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag]

Wekelijks

Dag [x] om de [y] maand(en)Dag [x] om de [y] maand(en)Maandelijks

Dag [1,2,3,4,31] van elke maandDe [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] dag van elke maand

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] werkdag of dag in het
weekeinde

De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] [zondag,maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag] om de [x] maanden

De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] [zondag,maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag] om de [x] maanden

Niet ondersteundElke [januari....december] [1,....31]Jaarlijks

Niet ondersteund[eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] [dag,werkdag,dag in het
weekeinde] van
[januari....december]

Geen einddatumGeen einddatumEinddatum

Eindigt na [x] keer. Dit zal omgezet
worden naar eindigen op datum op
de pagina.

Eindigt na [x] keer.

Eindigt op [datum]Eindigt op [datum]

Verwante onderwerpen

Een WebEx-vergadering plannen vanuit Microsoft Outlook, op pagina 54

Over gedelegeerden
WebEx-integratie met Outlook ondersteunt het concept waarbij één gebruiker, een gedelegeerde, de
planningsactiviteiten namens een andere gebruiker kan voltooien. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben
op het plannen, bewerken, annuleren en starten van vergaderingen. Als u bijvoorbeeld regelmatig
WebEx-vergaderingenmoet hosten, kunt u eenmedewerker toestemming geven om namens u deze activiteiten
uit te voeren door deze persoon toe te wijzen als uw gedelegeerde.
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Wat u moet weten voordat u een gedelegeerde toewijst

• Als u de optie om een gedelegeerde toe te wijzen op uw WebEx-site niet ziet, dient u de optie
"Toestemming voor plannen" op de pagina Mijn account in te schakelen.

• Uw gedelegeerde moet ook beschikken over een actief WebEx-hostaccount op uw WebEx-site.

• De e-mailadressen voor zowel u als het account van de gedelegeerde op uw WebEx-site moeten
overeenkomen met deze in Microsoft Outlook.

• Vergaderingen die uw gedelegeerde plant, worden in uw agenda getoond. Als u deze vergaderingen wilt
bewerken, moet WebEx-integratie met Outlook op uw computer zijn geïnstalleerd.

• U kunt de planningstoestemming voor uw gedelegeerde te allen tijde intrekken.

• De optie Toestemming voor plannen is alleen van toepassing op WebEx-audiovergaderingen. Een
andere gebruiker kan geen Persoonlijke conferentie-vergaderingen namens u plannen.

Wat u moet weten u wordt toegewezen als gedelegeerde

Voordat u een vergadering voor een andere host plant, dient u ervoor te zorgen dat:

Opmerking • Na het plannen van een vergadering namens een andere host, kunt u de vergadering voor die host
ook starten, indien noodzakelijk.

• De actuele host kan te allen tijde uw planningstoestemming intrekken.

Verwante onderwerpen

Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site, op pagina 59

Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook, op pagina 60

Een vergadering of afspraak plannen namens een andere host, op pagina 61

Een vergadering starten namens een andere host, op pagina 62

Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site
De volgende taak beschrijft hoe u planrechten kunt toewijzen aan uw gedelegeerde op de WebEx-site.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
3. Scrol omlaag naar het gedeelte Sessieopties.
4. Als u planningstoestemming wilt geven, voert u de e-mailadressen in van de gebruikers die u als

gedelegeerden wilt aanwijzen.
5. Klik op Bijwerken.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek.
De paginaMijn account verschijnt.

Stap 3 Scrol omlaag naar het gedeelte Sessieopties.
Stap 4 Als u planningstoestemming wilt geven, voert u de e-mailadressen in van de gebruikers die u als gedelegeerden wilt

aanwijzen.
Gebruikers moeten hostrechten hebben in CiscoWebEx voordat u ze als gedelegeerden kunt aanwijzen.Opmerking

Stap 5 Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

Selecteer de gedelegeerde in Microsoft Outlook en deel uw agenda met hem of haar.

Verwante onderwerpen

Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook, op pagina 60

Over gedelegeerden, op pagina 58

Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook
De volgende procedure beschrijft hoe u uwMicrosoft Outlook-agenda kunt delen met uw gedelegeerde. Voor
deze stappen wordt aangenomen dat u gebruikmaakt van Microsoft Outlook 2010. Omdat de exacte stappen
voor deze taak afhankelijk zijn van uw versie van Outlook, dient u de Help-documentatie van Outlook te
raadplegen voor meer informatie.

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat u planrechten hebt toegekend aan uw gedelegeerde vanuit uw WebEx-pagina Mijn
Account.

• Zorg ervoor dat de agenda die u deelt zich niet in uw persoonlijke map in Microsoft Outlook bevindt.
Uw gedelegeerde heeft alleen toegang tot uw agenda als deze zich in een algemene map bevindt.

• De naam van de gedelegeerde die u wilt aanwijzen dient zich in de Algemene adreslijst van uwMicrosoft
Outlook te bevinden.
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SAMENVATTING STAPPEN

1. In Microsoft Outlook selecteert u Bestand > Accountinstellingen > Toegang van gedelegeerden.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Selecteer de naam van de gedelegeerde en klik op Toevoegen.
4. Klik op OK.
5. Voor de agenda selecteert u Editor en klikt u vervolgens op OK.
6. Selecteer OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 In Microsoft Outlook selecteert u Bestand > Accountinstellingen > Toegang van gedelegeerden.
Het venster Gedelegeerden verschijnt.

Stap 2 Selecteer Toevoegen.
Het venster Gebruikers toevoegen verschijnt.

Stap 3 Selecteer de naam van de gedelegeerde en klik op Toevoegen.
Stap 4 Klik op OK.

Het dialoogvenster Toestemmingen van gedelegeerde verschijnt.

Stap 5 Voor de agenda selecteert u Editor en klikt u vervolgens op OK.
Stap 6 Selecteer OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

Verwante onderwerpen

Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site, op pagina 59

Over gedelegeerden, op pagina 58

Een vergadering of afspraak plannen namens een andere host
Voordat u begint

Deze taak gaat uit van het volgende:

• U bent een gedelegeerde van de host voor wie u plant.

• De andere host heeft zijn of haar agenda met u gedeeld.

• U plant een WebEx-audiovergadering namens uw host.
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SAMENVATTING STAPPEN

1. Open als volgt de agenda van de andere host in Microsoft Outlook:
2. Als u meerdere agenda's naast elkaar wilt weergeven, zorg er dan voor dat u de agenda van de huidige

host selecteert door er eenmaal op te klikken.
3. Open een nieuw vergaderverzoek in Outlook en geef vervolgens de gegevens en instellingen voor de

vergadering op.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Open als volgt de agenda van de andere host in Microsoft Outlook:
a) Selecteer Bestand > Openen > Map van andere gebruiker.

Het dialoogvensterMap van andere gebruiker openen wordt weergegeven.

b) Typ de naam van de actuele host of klik op Naam om zijn/haar naam te selecteren.
c) Voor type map selecteert u Agenda, vervolgens klikt u op OK.

De gedeelde agenda wordt weergegeven.

Er zijn verschillende manieren om de agenda van een andere gebruiker te openen, afhankelijk van de
manier waarop u uw weergaven in Microsoft Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie van
Microsoft Outlook voor meer informatie.

Opmerking

Stap 2 Als u meerdere agenda's naast elkaar wilt weergeven, zorg er dan voor dat u de agenda van de huidige host selecteert
door er eenmaal op te klikken.

Stap 3 Open een nieuw vergaderverzoek in Outlook en geef vervolgens de gegevens en instellingen voor de vergadering op.

Verwante onderwerpen

Een WebEx-vergadering plannen vanuit Microsoft Outlook, op pagina 54

Over gedelegeerden, op pagina 58

Een vergadering starten namens een andere host
Zodra u een vergadering plant voor een andere host, ontvangt de andere host een bevestigingsbericht in zijn
of haar Microsoft Outlook. Voltooi deze taak om de vergadering te starten vanuit de agenda van de andere
host.

Voordat u begint

Deze taak gaat ervan uit dat u toegang heeft tot de Microsoft Outlook-agenda van de andere host.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Open als volgt de agenda van de andere host in Microsoft Outlook:
2. Dubbelklik op het vergaderitem in de agenda van de andere host.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Open als volgt de agenda van de andere host in Microsoft Outlook:
a) In Microsoft Outlook selecteert u Bestand > Openen > Map van andere gebruiker.

Het dialoogvensterMap van andere gebruiker openen wordt weergegeven.

b) Typ de naam van de andere host of klik op Naam om zijn/haar naam te selecteren.
c) Voor type map selecteert u Agenda, vervolgens klikt u op OK.

De gedeelde agenda wordt weergegeven.

Er zijn verschillende manieren om de agenda van een andere gebruiker te openen, afhankelijk van de
manier waarop u uw weergaven in Microsoft Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie
van Microsoft Outlook voor meer informatie.

Opmerking

Stap 2 Dubbelklik op het vergaderitem in de agenda van de andere host.
Het bevestigingse-mailbericht wordt weergegeven.

Volgende stappen

Als u de vergadering wilt starten, volgt u de instructies in het e-mailbericht en zorgt u ervoor dat u bent
aangemeld bij uw eigen WebEx-hostaccount op de WebEx-site.

Als u Chrome 32 of later of Firefox 27 of later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Een geplande vergadering bewerken
Zodra u een vergadering hebt gepland met WebEx-integratie met Outlook, kunt u de vergadering op elk
gewenst moment via Outlook bewerken. U kunt bijvoorbeeld de starttijd wijzigen, een nieuw wachtwoord
opgeven of een alternatieve host kiezen. Zodra u een geplande vergadering hebt bewerkt, verzendt Integratie
met Outlook een bijgewerkte vergaderingsuitnodiging naar de genodigden en wordt de informatie over de
vergadering ook bijgewerkt op uw WebEx-site.

Als u een terugkerende vergadering bewerkt, zijn de volgende beperkingen van toepassing:
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• Als u een enkele vergadering van een reeks vergaderingen bijwerkt, kunt uWebEx-vergadering
toevoegen niet selecteren. We raden u aan een nieuwe vergadering te plannen of de gehele reeks
terugkerende vergaderingen te wijzigen zodat uWebEx-vergadering toevoegen wel kunt selecteren.

• Als u één vergadering in een reeks terugkerende WebEx-vergaderingen opnieuw plant of annuleert via
Microsoft Outlook, worden de wijzigingen alleen weergegeven in Outlook, niet op uwWebEx-site. Als
u bijvoorbeeld de starttijd voor één bepaalde vergadering in een reeks terugkerendeWebEx-vergaderingen
wijzigt in Outlook, kunnen deelnemers de vergadering gewoon bijwonen op de oude starttijd. We raden
u daarom aan om de wijzigingen toe te passen op de volledige reeks vergaderingen als u een terugkerende
vergadering via Outlook wilt wijzigen.

• Stel dat u een enkele vergadering van de reeks vergaderingen bewerkt door het vergaderingsonderwerp,
de lijst met deelnemers of de locatie te wijzigen. Vervolgens wijzigt u de vergaderingsinhoud in de
gehele reeks terugkerende vergaderingen. In dat geval worden alle wijzigingen die in de reeks zijn
aangebracht, niet weergegeven in de vergaderingen die afzonderlijk zijn bewerkt.

• Stel dat u een WebEx-vergadering plant vanuit Microsoft Outlook en het tijdstip van de vergadering
verstrijkt. Vervolgens sleept u een enkele vergadering van de reeks naar een tijdstip in het verleden en
werkt u deze vergadering bij om een tijd in de toekomst weer te geven. In dat geval blijft het
WebEx-onderdeel van de vergadering hetzelfde. Het kan niet worden bijgewerkt naar een toekomstige
tijd.

• Als u een enkele vergadering van een reeks vergaderingen bewerkt, krijgt deze vergadering een nieuwe
vergaderings-id toegewezen vanaf de server. Het is belangrijk dat u een melding verzendt naar alle
genodigden dat de vergadering is bijgewerkt, met de nieuwe vergaderings-id en -koppeling.

Voordat u begint

• Als u een WebEx-vergadering bewerkt vanaf de WebEx-site, worden uw wijzigingen niet weergegeven
in Microsoft Outlook. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van dezelfde planningsinterface voor zowel het
plannen als bewerken van WebEx-vergaderingen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Open in uw Microsoft Outlook-agenda het item voor de geplande vergadering.
2. Bewerk de informatie over de vergadering of wijzig de opties op de taakbalk of het tabblad Afspraak.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer Update verzenden om de bijgewerkte vergaderingsuitnodiging naar uitgenodigde
deelnemers te verzenden en de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

• Selecteer Opslaan en sluiten om de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Open in uw Microsoft Outlook-agenda het item voor de geplande vergadering.
Stap 2 Bewerk de informatie over de vergadering of wijzig de opties op de taakbalk of het tabblad Afspraak.

Bijvoorbeeld:

• Selecteer Instellingen wijzigen om de instellingen van de WebEx-vergadering te wijzigen.
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• Als u de eerder ingestelde instellingen voor deWebEx-vergadering wilt verwijderen, selecteert uWebEx-vergadering
annuleren.

• Selecteer Terugkerend om een terugkeerpatroon toe te voegen of te wijzigen.

• Als u de tekst in het uitnodigingsbericht voor de vergadering wilt wijzigen, doet u dit op het tabblad Afspraak.

Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• SelecteerUpdate verzenden om de bijgewerkte vergaderingsuitnodiging naar uitgenodigde deelnemers te verzenden
en de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

• Selecteer Opslaan en sluiten om de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

Uw vergadering is bijgewerkt in zowel uw Microsoft Outlook-agenda als op de WebEx-site.

Deelnemen aan een vergadering vanuit Microsoft Outlook
SAMENVATTING STAPPEN

1. Open het vergaderitem in Microsoft Outlook.
2. Selecteer Verwijderen.
3. Kies of u de uitgenodigde deelnemers hierover wilt informeren en klik vervolgens op OK.
4. Klik in het bevestigingsvak op OK.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Open het vergaderitem in Microsoft Outlook.
Stap 2 Selecteer Verwijderen.
Stap 3 Kies of u de uitgenodigde deelnemers hierover wilt informeren en klik vervolgens op OK.
Stap 4 Klik in het bevestigingsvak op OK.

De vergadering is verwijderd uit uw Outlook-agenda en van uwWebEx-site. Er verschijnt een bericht met de bevestiging
dat uw vergadering van de site verwijderd is.

Voordat u deelneemt aan een vergadering
In dit gedeelte worden enkele van de dingen besproken die u kunt ondervinden wanneer u deelneemt aan een
vergadering.

Het maximum aantal deelnemers aan een vergadering wordt bepaald door de grootte van uw systeem.Wanneer
het maximale aantal deelnemers bijna is bereikt, krijgen gebruikers die een nieuwe vergadering proberen te
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starten of aan een vergadering proberen deel te nemen een foutmelding te zien. Het systeem voorkomt dan
dat ze een vergadering kunnen starten of eraan deelnemen. Gebruikers die inbellen bij de vergadering krijgen
middels een audiomelding te horen dat zij geen vergadering kunnen starten of eraan kunnen deelnemen omdat
het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Van het maximale aantal deelnemers aan vergaderingen kan slechts de helft video gebruiken. Onder video
wordt zowel het verzenden als het ontvangen van video verstaan, dus deelnemers kunnen het beeld van hun
WebEx-webcam gebruiken of videobestanden delen met andere gebruikers.

Als uw WebEx-site zelfondertekende certificaten gebruikt in plaats van certificaten van een bekende
certificeringsinstantie, moeten gebruikers na het samenvoegen van uw datacenter met een ander datacenter
een certificaat installeren voor elk datacenter in het archief met vertrouwde basiscertificeringsinstanties voordat
ze een vergadering kunnen starten of eraan kunnen deelnemen.

Als u Chrome 32 en later of Firefox 277en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail

Stap 1 Open uw e-mailuitnodiging en klik vervolgens op de koppeling.
De pagina Vergaderingsgegevens wordt weergegeven voor de vergadering waaraan u deelneemt.

Stap 2 Indien gevraagd, voert u de vereiste gegevens in. Gegevens die u mogelijk moet invullen, zijn:

7 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.
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Uw naam: voer de naam in die u wilt dat deelnemers gebruiken om u op een vergadering te identificeren.•

• E-mailadres: voer uw e-mailadres in, in dit formaat: name@your_company. Bijvoorbeeld, msmith@company.com.

• Wachtwoord voor vergadering: Voer het wachtwoord voor de vergadering in. De vergaderhost kan het wachtwoord
in de e-mailuitnodiging zetten of, om beveiligingsredenen, u dit op een andere manier geven.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.

• Als u zich al hebt aangemeld of geen account voor deze WebEx-site hebt, wacht u totdat de vergaderclient wordt
gestart.

• Als u zich nog niet hebt aangemeld maar wel een account voor deze WebEx-site hebt, leidt het systeem u om naar
een aanmeldingspagina waar u uw gebruikersgegevens kunt invoeren voordat u aan de vergadering deelneemt.

Als uw site is geconfigureerd voor SSO (Single Sign-On) bevindt de aanmeldingspagina zich op de
SSO-site van uw bedrijf. Als uw site niet is geconfigureerd voor SSO, meldt u zich aan via
WebEx-aanmeldingspagina.

Opmerking

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 278en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

8 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.
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5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Aan een vergadering deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Zoek uw vergadering in de lijst van vandaag.
Als uw vergadering niet zichtbaar is, selecteert u het tabblad Alle vergaderingen en voert u uw zoekparameters in om
de vergadering te zoeken.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 279en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Volgens vergaderingnummer deelnemen
U kunt deelnemen aan een vergadering door gebruik te maken van het vergaderingnummer, ongeacht of u
bent aangemeld bij Cisco WebEx of niet.

Voer een van de volgende handelingen uit:

9 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.
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ActieAls

1 Zorg ervoor dat u zich op de pagina Vergaderingen
bevindt door het tabblad Vergaderingen te selecteren.

2 Selecteer Volgens nummer deelnemen.

3 Voer het vergaderingnummer in.

4 Voer indien nodig het wachtwoord voor de vergadering
in.

5 Selecteer Deelnemen.

U bent al aangemeld bij uw WebEx-site

1 Open uwwebbrowser en navigeer naar uwWebEx-site.

2 Selecteer in de rechterbovenhoek van de koptekst de
koppeling Volgens nummer deelnemen.

3 Voer op de pagina Volgens nummer deelnemen de
vereiste gegevens in.

4 Selecteer Deelnemen.

U kunt ook de pagina Volgens nummer deelnemen
openen door de openbare URL voor uwWebEx-site
in te voeren, gevolgd door /orion/join, bijvoorbeeld
https://<public site url>/orion/join

Tip

U bent nog niet aangemeld bij uw WebEx-site

Als u Chrome 32 en later of Firefox 2710en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin u wordt
gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor het installeren van
de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Tips voor probleemoplossing
Als u niet aan de vergadering kunt deelnemen via het vergaderingnummer, gaat u als volgt te werk:

• Zorg dat u het juiste wachtwoord opgeeft.

• Zorg ervoor dat u op het juiste tijdstip deelneemt aan de vergadering.
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• Als uw gegevens juist zijn, zoekt u de vergadering op de pagina Vergaderingen en probeert u deel te nemen via de
koppeling.
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H O O F D S T U K  8
Een vergadering met massasnelkiezen starten
of eraan deelnemen

Met demassasnelkiesfunctie kan de vergaderingshost een vergadering snel startenmet een vooraf vastgestelde
groep mensen.

• Groeps- en deelnemerssjablonen downloaden, pagina 71

• Een vergadering met massasnelkiezen starten, pagina 72

• Aan een vergadering met massasnelkiezen deelnemen, pagina 74

Groeps- en deelnemerssjablonen downloaden
De host van een massasnelkiesgroep gebruikt de aangeboden koppelingen om de groeps- en
deelnemerssjablonen te downloaden. Stuur de ingevulde sjablonen naar de beheerder; deze maakt dan een
massasnelkiesgroep.

Alleen de persoon die is aangesteld als host van een massasnelkiesgroep mag de sjablonen downloaden
en invullen.

Belangrijk

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Selecteer de koppelingMijn account.
Stap 3 Selecteer in het gedeelte Informatie massasnelkiezen de koppeling Groepssjabloon om de sjabloon te downloaden die

een host kan gebruiken om de algemene instellingen op te geven voor de nieuwemassasnelkiesgroep, zoals de groepsnaam
en de hostpincode.

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.8    
71



Tip • U kunt de velden Routepatroon en Inbelnummer leeg laten. Uw beheerder configureert een routepatroon
en inbelnummer voor elke massasnelkiesgroep.

• Wanneer u het online gedeelte van uw massasnelkiesvergadering wilt starten, kunt u overwegen om een
vergaderingswachtwoord te gebruiken om de vergadering extra te beveiligen.

• Als u een grote massasnelkiesgroep hebt, kunt u Geen toon selecteren als Indicator voor mensen die aan
de vergadering deelnemen, zodat ze van de beste vergaderingservaring kunnen profiteren.

• De optie Onbeperkte belpogingen wordt aangeboden als het noodzakelijk is dat alle deelnemers aan een
massasnelkiesvergadering deelnemen.

• De vergadering is het beste beveiligd als u een hostpincode van tien cijfers en een deelnemerspincode
gebruikt.

Stap 4 Selecteer de koppelingDeelnemerssjabloon om de sjabloon te downloaden die een host kan gebruiken om de gegevens
van deelnemers op te geven voor de nieuwe massasnelkiesgroep, zoals hun e-mailadres.
Tip • Voor interne deelnemers (gebruikers die een bedrijfse-mailadres hebben) hoeft alleen het e-mailadres te

worden opgegeven.

• Als u een interne deelnemer wilt aanwijzen als host die massasnelkiesvergaderingen kan starten, voert u Y
in de kolom ISHOST in.

• Er moet ten minste één interne deelnemer als host worden aangewezen voor elke massasnelkiesgroep.

• Geef voor externe deelnemers een voor- en achternaam, een e-mailadres en 1-4 telefoonnummers op. Als
u geen telefoonnummer opgeeft voor een externe deelnemer, wordt deze deelnemer niet automatisch gebeld
door het systeem wanneer een host een massasnelkiesvergadering start. De deelnemer moet dan inbellen
naar de vergadering met behulp van het inbelnummer en vervolgens de deelnemerspincode opgeven.

Stap 5 Volg de instructies boven aan elke sjabloon zodat u zeker weet dat u de vereiste informatie invult.
Stap 6 Stuur de ingevulde sjablonen naar de beheerder; deze maakt dan een massasnelkiesgroep.

Een vergadering met massasnelkiezen starten
Gebruik deze functie om snel een vergadering te organiseren met een vooraf ingestelde groep gebruikers. Een
host kan te allen tijde een massasnelkiesvergadering starten. Wanneer de host het inbelnummer belt en de
hostpincode invoert, begint het systeem automatisch de personen op de deelnemerslijst te bellen. Bij
massasnelkiesvergaderingen met alleen audio wordt de vergadering beëindigd wanneer de laatste persoon in
de vergadering de oproep beëindigt. Bij online massasnelkiesvergaderingen wordt de vergadering beëindigd
wanneer de host het online gedeelte van de vergadering beëindigt.

Bij online massasnelkiesvergaderingen kan de host het online gedeelte van de vergadering niet bewerken
of verwijderen en de deelnemers kunnen niet deelnemen aan de vergadering vóór de host zelf.

Opmerking

Voordat u begint

• U moet een massasnelkieshost zijn om een massasnelkiesvergadering te starten.
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• Alleen een host met een licentie kan een massasnelkiesvergadering starten.

• Wanneer de beheerder een massasnelkiesgroep maakt, ontvangen de hosts een e-mailmelding met het
inbelnummer en de hostpincode (indien ingesteld).

• Wanneer de beheerder een massasnelkiesgroep maakt, krijgen de deelnemers een e-mailmelding met
het inbelnummer en de deelnemerspincode (indien ingesteld).

• In het gedeelte Informatie massasnelkiezen van de paginaMijn account staan de inbel- en
pincodegegevens voor elke massasnelkiesgroep waarvan u een host of deelnemer bent.

• Een host kan inbellen bij een massasnelkiesvergadering die bezig is en een hostpincode of een
deelnemerspincode invoeren om aan de vergadering deel te nemen

Houd uw hostpincode geheim. Iedereen die kennis heeft van het inbelnummer en de hostpincode kan een
massasnelkiesvergadering starten en eraan deelnemen.

Opmerking

Tijdens het audiogedeelte van een massasnelkiesvergadering kunt u de volgende audiosneltoetsen gebruiken
op uw telefoon of mobiele apparaat:

• *1 Uitbellen (alleen host)

• *5 Vergrendelen of ontgrendelen (alleen host)

• *6 Uzelf dempen of het dempen ongedaan maken

• ## Alle deelnemers dempen (alleen host)

• 99 Dempen opheffen voor alle deelnemers (alleen host)

• *# Deelnemerstelling afspelen

• #7 Vergadering beëindigen (alleen host)

• ** DTMF Help

De audiosneltoetsen zijn alleen beschikbaar tijdens het audiogedeelte van de massasnelkiesvergadering.
Wanneer de host het online gedeelte van de vergadering opstart, moeten deze handelingen zijn voltooid
in de vergaderingsclient.

Opmerking

Stap 1 Een host belt het inbelnummer dat wordt vermeld in de e-mailmelding of op de paginaMijn accounts.
Stap 2 Voer de hostpincode in.

De vergadering begint direct. Het systeem belt de lijst met deelnemers van deze massasnelkieslijst automatisch en
verstuurt een e-mailmelding met de URL voor het webgedeelte van de vergadering.

Als er meerdere hosts zijn geconfigureerd voor een massasnelkiesgroep, wordt de host die als eerste het
toegangsnummer en de hostpincode invoert, de host van de vergadering. De andere hosts kunnen deelnemen
aan de vergadering door de massasnelkiesoproep van het systeem te beantwoorden en de hostpincode in
te voeren.

Opmerking

Stap 3 (Optioneel) Start het online gedeelte van de vergadering door de URL in uw e-mailmelding te selecteren.
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Gebruikers met hostrechten kunnen het online gedeelte van de vergadering
starten.

Opmerking

Stap 4 (Optioneel) Voer indien nodig het vergaderingswachtwoord in wanneer u het online gedeelte van de vergadering opent.
Dit wachtwoord wordt vermeld in uw e-mailmelding.

Aan een vergadering met massasnelkiezen deelnemen
Het systeem belt alle deelnemers zodat ze deel kunnen nemen aan een massasnelkiesvergadering. Als een
deelnemer de oproepmist of wil deelnemen aan eenmassasnelkiesvergadering die al bezig is, kan de deelnemer
gebruikmaken van het inbelnummer in de e-mailuitnodiging en de deelnemerspincode invoeren.

Een massasnelkiesvergadering is anders dan andere soorten Cisco WebEx-vergaderingen omdat de
vergadering blijft bestaan tot de laatste aanwezige persoon in de vergadering de oproep beëindigt of de
hoorn op de haak legt.

Opmerking

Voordat u begint

• Als een beheerder u toevoegt aan een massasnelkiesgroep, ontvangen u en de andere deelnemers een
e-mailmelding met het inbelnummer, de deelnemerspincode (indien vereist) en het
vergaderingswachtwoord (indien vereist).

• In het gedeelte Informatie massasnelkiezen van de paginaMijn account staan de inbel- en
pincodegegevens voor elke massasnelkiesgroep waarvan u een host of deelnemer bent.

• Alleen een host met een hostpincode kan een massasnelkiesvergadering starten.

• Alleen een host kan het online gedeelte van een massasnelkiesvergadering starten.

Houd uw hostpincode geheim. Iedereen die kennis heeft van het inbelnummer en de hostpincode kan een
massasnelkiesvergadering starten en eraan deelnemen. Zo kan ook iedereen die kennis heeft van het
inbelnummer en de deelnemerspincode deelnemen aan massasnelkiesvergaderingen die al bezig zijn.

Opmerking

Stap 1 Wanneer u een massasnelkiesoproep beantwoordt, voert u een deelnemerspincode in om aan de vergadering deel te
nemen.
Als u een host bent, maar u de vergadering niet hebt gestart, en u eenmassasnelkiesoproep ontvangt, kunt u de hostpincode
of de deelnemerspincode invoeren om de vergadering bij te wonen.

U wordt verbonden met het audiogedeelte van de vergadering.
Stap 2 (Optioneel) Als u aan het online gedeelte van de vergadering wilt deelnemen, selecteert u de URL in de e-mailmelding.

Een host moet het online gedeelte van de vergadering starten voordat u eraan kunt deelnemen.Opmerking

Stap 3 (Optioneel) Voer indien nodig het wachtwoord voor de vergadering in.
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H O O F D S T U K  9
Opnamen van vergaderingen beheren

Vergaderingen die u opneemt op de server, worden automatisch weergegeven op de pagina
Vergaderingsopnamen.

Houd er rekening mee dat de weergegeven opnamen beperkt blijven tot de vergaderingen die u hebt gepland.
Als u een alternatieve host van een bepaalde vergadering bent, wordt de opname van deze vergadering niet
weergegeven op uw pagina Opnamen en ontvangt u geen e-mailmelding wanneer de opname voltooid is,
ook niet als u de gebruiker bent die de vergadering of opname heeft gestart. Neem contact op met de planner
van de vergadering als u een opname nodig hebt van een vergadering die u niet hebt gepland.

• Uw vergadering opnemen, pagina 77

• Een opname zoeken, pagina 78

• Een vergaderingsopname afspelen, pagina 79

• Een opname van een vergadering of de WebEx-speler voor netwerkopnamen downloaden, pagina 80

• Een vergaderingsopname delen, pagina 81

• Een vergaderingsopname verwijderen, pagina 81

Uw vergadering opnemen
Als u een vergadering opneemt, kunt u de inhoud ervan delen met genodigden die niet bij de vergadering
aanwezig konden zijn of andere geïnteresseerden. U vindt koppelingen naar de vergaderingen die u hebt
opgenomen op de pagina Opnamen op uw WebEx-site als u ook de planner van de vergadering bent.

Als de functie door uw beheerder is ingeschakeld, ontvangen alle deelnemers direct na aanvang van de opname
een aankondiging dat de vergadering wordt opgenomen. Iedereen die na het starten van de opname aan de
vergadering deelneemt, wordt geïnformeerd dat "deze vergadering wordt opgenomen".

U kunt geen opnamen voor Persoonlijke conferenties starten, tenzij u de vergadering start via internet.Opmerking
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SAMENVATTING STAPPEN

1. Selecteer in het vergaderingsvenster de optie Opnemen rechts boven in het venster om uw vergadering
op te nemen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Selecteer in het vergaderingsvenster de optie Opnemen rechts boven in het venster om uw vergadering op te nemen.
De opname wordt direct gestart. Als de vergadering is afgelopen, wordt de opname opgeslagen als bestand. Alleen de
vergaderingshost heeft opnamerechten. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over het openen en beheren
van uw vergaderingsopnamen.

U kunt tijdens de vergadering het opnemen stoppen en weer opnieuw starten. Er worden dan meerdere
opnamebestanden gemaakt. Als u niet wilt dat er meerdere bestanden gemaakt worden, kunt u de opname
onderbreken en weer hervatten.

Als u de optie Deze vergadering opnemen selecteert op de pagina Vergadering plannen, is het volgende
van toepassing:

Opmerking

• Deze functie wordt niet ondersteund voor vergaderingen met alleen audio. Dit is van toepassing op
PCN-vergaderingen en WebEx-vergaderingen waaraan alleen wordt deelgenomen door
telefoongebruikers. Om de opname automatisch te starten, moet de host de vergadering starten vanaf
internet.

• Als een gebruiker, niet de host of alternatieve host, aan de vergadering deelneemt vanaf internet
voordat deze is gestart, begint de opname niet. Dit is omdat deze gebruiker geen opnamerechten
heeft, zelfs niet als deze de eerste deelnemer aan de vergadering is.

• Als een gebruiker met een telefoon in de vergadering inbelt voordat de host de vergadering heeft
gestart vanaf internet, begint de opname niet omdat er niet opgenomen kan worden voor een
vergadering met alleen audio.

Een opname zoeken

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Opnamen.
De pagina Vergaderingsopnamen verschijnt met de lijst van beschikbare opnamen.

Stap 3 Voer een zoekterm in en selecteer Zoeken.
Uw zoekresultaten worden aan de opnamelijst toegevoegd.

   Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.8
78

Opnamen van vergaderingen beheren
Een opname zoeken



Een vergaderingsopname afspelen

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Opnamen.
De pagina Vergaderingsopnamen verschijnt met de lijst van beschikbare opnamen.

Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.
Als de lijst met vergaderingen te lang is, zoek dan de opname door een zoekterm in te voeren in het beschikbare
vak en selecteer Zoeken.

Tip

Stap 4 Ga als volgt te werk om de opname af te spelen:

• Selecteer de naam van het onderwerp.

• Selecteer de vervolgkeuzepijl in de kolom Opties en selecteer Afspelen.

De opname start in een afzonderlijk venster.

Volgende stappen

Als u Chrome 32 en later of Firefox 2711en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

*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.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

11 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.
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2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Een opname van een vergadering of de WebEx-speler voor
netwerkopnamen downloaden

Download een vergaderingsopname om deze af te spelen op een lokaal apparaat of sla deze lokaal op zodat
u er in de toekomst gebruik van kunt maken.

Als u demelding krijgt dat u vergaderingsopnamenmoet opslaan omdat datacenters worden samengevoegd,
downloadt u de opnamen naar uw lokale pc.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Opnamen.
De pagina Vergaderingsopnamen verschijnt met de lijst van beschikbare opnamen.

Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.
Als de lijst met vergaderingen te lang is, zoek dan de opname door een zoekterm in te voeren in het beschikbare
vak en selecteer Zoeken.

Tip

Stap 4 Selecteer de pijl van de vervolgkeuzelijst in de kolom Opties en selecteer Downloaden.
WebEx bereidt het opnamebestand voor op downloaden. Als u de WebEx-speler voor netwerkopnamen nog niet hebt
gedownload, kunt u deze software nu downloaden door Speler downloaden te selecteren.

U kunt de WebEx-speler voor netwerkopnamen ook downloaden via de koppeling Downloads in de
rechterbovenhoek van de Cisco WebEx-site.

Tip

Stap 5 (Optioneel) Wanneer u een opname hebt gedownload, kunt u erop dubbelklikken in het downloadgedeelte van de browser
om deze af te spelen.

Stap 6 (Optioneel) Als u een opname wilt converteren naar een Windows Media Video- (WMV) of Adobe Flash-bestand
(SWF), selecteert u in het venster Speler voor netwerkopnamenBestand > Indeling converteren en selecteert u de
gewenste indeling. Vul de velden in het dialoogvenster Indeling converteren in.
De audio- en videokwaliteit van de oorspronkelijke opname (gestreamd of gedownload) is goed (24 of meer beelden per
seconde). Wanneer de opname wordt geconverteerd naar een WMV- of SWF-bestand, is de kwaliteit van de audio en
video mogelijk een stuk minder goed (5 beelden per seconde).

Het geconverteerde bestand is te vinden op de locatie die u hebt opgegeven in het veld Opslaan als. Dubbelklik op het
.wmv- of het .swf-bestand om de opname af te spelen.
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Een vergaderingsopname delen

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Opnamen.
De pagina Vergaderingsopnamen verschijnt met de lijst van beschikbare opnamen.

Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.
Als de lijst met vergaderingen te lang is, zoek dan de opname door een zoekterm in te voeren in het beschikbare
vak en selecteer Zoeken.

Tip

Stap 4 Selecteer de vervolgkeuzepijl in de kolom Opties en selecteer Delen.
Het venster Opname delen wordt weergegeven.

Stap 5 Voer de vereiste gegevens in en selecteer Verzenden.
Het systeem verstuurt een e-mail naar de opgegeven gebruikersmet instructies voor het openen van de vergaderingsopname.

De systeembeheerder kan alleen het delen van vergaderingen tussen CWMS-gebruikers beperken.Opmerking

Een vergaderingsopname verwijderen
SAMENVATTING STAPPEN

1. Meld u aan op uw WebEx-site.
2. Selecteer het tabblad Opnamen.
3. Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.
4. Selecteer de vervolgkeuzepijl in de kolom Opties en selecteer Verwijderen.
5. Klik op OK om te bevestigen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
De pagina Vergaderingen wordt weergegeven.

Zorg dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser als u problemen hebt bij het aanmelden. U kunt zich
niet aanmelden bij Cisco WebEx als cookies zijn uitgeschakeld.

Opmerking

Stap 2 Selecteer het tabblad Opnamen.
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De pagina Vergaderingsopnamen verschijnt met de lijst van beschikbare vergaderingsopnamen.

Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.
Als de lijst met vergaderingen te lang is, zoek dan de opname door een zoekterm in te voeren in het beschikbare
vak en selecteer Zoeken.

Tip

Stap 4 Selecteer de vervolgkeuzepijl in de kolom Opties en selecteer Verwijderen.
Een bevestigingsvenster Opname verwijderen verschijnt.

Stap 5 Klik op OK om te bevestigen.
De opname wordt verwijderd en er verschijnt een bevestiging boven aan de pagina Vergaderingsopnamen.
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H O O F D S T U K  10
Toegankelijkheid

• Audio CAPTCHA gebruiken, pagina 83

• Ondersteuning voor schermlezers, pagina 84

• Ondersteunde sneltoetsen, pagina 84

• Werken met de lijst Deelnemers, pagina 86

• Tekst kopiëren uit het chatvenster, pagina 86

• Tekst invoeren in een invoervak, pagina 87

• Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen voor vergaderingen tijdens delen, pagina 87

Audio CAPTCHA gebruiken
De CAPTCHA-test vereist dat u de tekst die in het tekstvak is weergegeven, nauwkeurig invoert om toegang
tot uw account te verkrijgen. WebEx biedt deze beveiligingsmaatregel wanneer u zich meer dan zes keer
foutief hebt aangemeld of wanneer u er voor kiest om het wachtwoord opnieuw in te stellen via de koppeling
Wachtwoord vergeten. U kunt bij wijze van alternatief ook gesproken tekst invoeren.

Audio-CAPTCHAwordt niet ondersteund als uw systeem is geconfigureerd voor SSO- of LDAP-verificatie.Opmerking

Stap 1 Ga naar de koppeling Naar een audio-uitdaging luisteren met behulp van de Tab- of Shift+Tab-toetsen en druk op
Enter.
De tekst zal worden voorgelezen.

Stap 2 Typ de tekst die u hoort in het tekstvak en druk op Enter.
Stap 3 Als u de tekst nogmaals wilt horen, gaat u naar de koppeling Opnieuw afspelen met de toetsen Shift+Tab en kiest u

Enter.
Nadat u de tekst juist hebt ingevoerd, kunt u doorgaan met aanmelden bij WebEx.
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Ondersteuning voor schermlezers
CiscoWebEx ondersteunt JAWS-software voor schermlezers voor de volgende elementen in de vergaderclient:

• Toepassingsmenu's en vervolgkeuzemenu's

• Titels van gedeelde bestanden en tabbladen

• Knoppen van de pagina Snel starten, knoptitels en knopinfo

• Deelvensters en deelvensterknoppen, knoptitels en knopinfo

• Het deelvenster Aantekeningen en werkbalken

• Gedeelde werkbalken met inhoud uit het vergaderingvenster

• Knoppen van het deelvenster Bedieningselementen vergadering, knoptitels en knopinfo

Ondersteunde sneltoetsen
Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die specifieke wensen hebben of geavanceerde gebruikers
zijn, kunnen in het vergaderingsvenster navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren
standaard tot de Windows-omgeving.

DoelDruk op

Te schakelen tussen de verschillende gebieden in het
vergaderingsvenster zoals het inhoudsgedeelte en het
deelvenstergedeelte

F6

• Schakelen tussen geopende documenten in het
inhoudsgedeelte van het vergaderingsvenster

• Navigeren binnen het gedeelte Deelvensters

• Schakelen tussen de tabbladen in de volgende
vensters:

• Uitnodigen en herinneren

• Voorkeuren

• Vergaderopties

• Deelnemersrechten

Ctrl+Tab
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DoelDruk op

• Rechtermuisknopmenu's in de volgende
deelvensters en elementen gebruiken:

• Deelvenster Deelnemers

• Chat-venster

• Deelvenster Aantekeningen

• Deelvenster Ondertiteling

• Venster Bestandsoverdracht

• TabbladenGedeeldwhiteboard enBestand

• Werken met de lijst Deelnemers

• Tekst kopiëren uit het Chat-venster

Shift+F10

Schakelen tussen de elementen, zoals knoppen, velden
en selectievakjes, in een venster of deelvenster

Tab

Schakelen tussen opties in een dialoogvensterPijltjestoetsen

Een dialoogvenster sluiten

De functie Alt+F4 is vergelijkbaar met
het klikken op de 'X' in een
dialoogvenster.

Opmerking

Alt+F4

• Een optievak in- of uitschakelen

• Tekst invoeren in een invoervak

Spatiebalk

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren
(doorgaans ter vervanging van een klik met de muis)

Enter

Tekst selecteren in het Chat-vensterCtrl+A

Het deelvenster Bedieningselementen voor
vergaderingen weergeven als de video in volledig
scherm wordt weergegeven

Ctrl+Alt+Shift

De Bedieningselementen, deelvensters en meldingen
van vergaderingen verbergen als de video in volledig
scherm wordt weergegeven

Ctrl+Alt+Shift+H
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Werken met de lijst Deelnemers
Het deelvenster Deelnemers bevat een snelmenu (rechtermuisknop). Via dit menu kunt u reageren op andere
deelnemers, afhankelijk van uw rol in de vergadering:

• Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere iemand anders aanwijzen als presentator of het
geluid van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.

• Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en
kunt u het geluid van uw eigen microfoon dempen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvensterDeelnemers te navigeren.
2. Navigeer naar de juiste deelnemer via de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
3. Selecteer Shift+F10 om het snelmenu van de specifieke deelnemer te openen.
4. Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.
Stap 2 Navigeer naar de juiste deelnemer via de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
Stap 3 Selecteer Shift+F10 om het snelmenu van de specifieke deelnemer te openen.
Stap 4 Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

Tekst kopiëren uit het chatvenster
HetChat-venster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit het gebied Chatgeschiedenis.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het vergaderingsvenster bevindt door het volgende te doen:

• Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het vergaderingsvenster te
gaan.

• Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten
bevindt.

• Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de tekst te kopiëren of om alle tekst te selecteren.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
Stap 2 Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de tekst te kopiëren of om alle tekst te selecteren.

U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te
selecteren.

Tip

Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt u vervolgens
Shift-[pijl] om tekst te markeren.

Tekst invoeren in een invoervak
Volg de volgende procedure om tekst in te voeren in een invoervak.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Als het venster vragen bevat, navigeer dan tussen de vragen met de tabtoets.
2. Als het venster opties bevat, schakel dan tussen de opties met de pijl omhoog en omlaag toetsen.
3. Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
4. Druk op Enter of Esc om het bewerken te beëindigen.

GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Als het venster vragen bevat, navigeer dan tussen de vragen met de tabtoets.
Stap 2 Als het venster opties bevat, schakel dan tussen de opties met de pijl omhoog en omlaag toetsen.
Stap 3 Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
Stap 4 Druk op Enter of Esc om het bewerken te beëindigen.

Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen voor
vergaderingen tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen voor vergaderingen gedeeltelijk verborgen
bovenaan uw scherm. Volg de volgende procedure om het deelvenster weer volledig weer te geven tijdens
het delen.

SAMENVATTING STAPPEN

1. Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster weer te geven.
2. Ga als volgt te werk:
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GEDETAILLEERDE STAPPEN

Stap 1 Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster weer te geven.
Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.

Stap 2 Ga als volgt te werk:
DoelDruk op

De focus te wijzigenTab

Een functie te activerenEnter

Terug te keren naar het gebied voor delen vanuit het deelvenster Bedieningselementen voor
vergaderingen

• Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied
voor delen.

• Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar
de toepassing.

• Als u uw bureaublad deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

Alt + Tab

Als u van het deelvenster Bedieningselementen vergadering naar een ander geopend deelvenster wilt
schakelen (zoals de lijst Deelnemers), drukt u op F6.

Opmerking
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H O O F D S T U K  11
Veelgestelde vragen

• Toepassingen en documenten delen, pagina 89

• Vergaderingen hosten, eraan deelnemen en instellen, pagina 90

• Aan een WebEx-vergadering deelnemen of een opgenomen WebEx-vergadering afspelen in Chrome
en Firefox, pagina 92

• Cisco WebEx voor mobiele apparaten, pagina 92

• Cisco WebEx-toepassingen downloaden, pagina 94

• Hoe schakel ik Java in?, pagina 95

• Hoe schakel ik JavaScript in?, pagina 98

• Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: systeemvereisten
eindgebruiker, pagina 99

• Mac OS: systeemvereisten eindgebruiker, pagina 102

• Prestaties optimaliseren, pagina 103

Toepassingen en documenten delen

Wat is het verschil tussen het delen van documenten en het delen van toepassingen?V.

Bij het delen van documenten is het document zichtbaar voor deelnemers, maar is het document niet te
wijzigen. Bij het delen van toepassingen deelt u de toepassing die u hebt gebruikt om het document te

A.

maken; wanneer u het document wijzigt, is dit zichtbaar voor uw deelnemers. Toepassing delen gebruikt
meer bandbreedte en kan de algehele prestaties van uw vergadering beïnvloeden.

U kunt praktisch elk type document of toepassing delen, maar de types die video of audio streamen, leveren
misschien geen correcte weergave op. Voor het delen van streaming-inhoud selecteert u Delen >
Webbrowser en volgt u de instructies om de inhoud weer te geven in een webbrowser op de computer
van elke deelnemer. U kunt veel documenten of presentaties tegelijk delen; elk document of elke presentatie
wordt op een afzonderlijk tabblad in de inhoudviewer weergegeven.

Documenten delen vergt relatief weinig bandbreedte en werkt dus ook prima bij langzamere
verbindingssnelheden. Toepassing delen vergt meer bandbreedte.
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Kan ik presentaties of documenten met aantekeningen opslaan en offline weergeven?V.

Ja. Sla het document of de presentatie op uw bureaublad op en dubbelklik er vervolgens op. Het document
of de presentatie wordt weergegeven in de WebEx-documentviewer.

A.

Kan ik animaties en diaovergangen in Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven?V.

Ja.A.

Waarom zien deelnemers soms een geel gearceerd patroon wanneer ik een toepassing met ze deel?V.

Het gearceerde patroon is de schaduw van een venster dat boven de gedeelde toepassing wordt weergegeven.
U hoeft alleen maar het venster te sluiten om het patroon te laten verdwijnen.

A.

Kan ik chat op een externe server loggen?V.

Nee.A.

Kan ik meer dan één monitor weergeven tijdens een presentatie?V.

Nee, u kunt maar één monitor tegelijkertijd weergeven.A.

Kan ik de camera op mijn Cisco Unified IP-telefoon 9971 gebruiken om video in een vergadering te
presenteren?

V.

Nee. Veel audio-eindpunten ondersteunen audio- en videoconnectiviteit. Audio-connectiviteit is echter het
enige dat door de Cisco WebEx Meetings Server wordt ondersteund.

A.

Vergaderingen hosten, eraan deelnemen en instellen

Wat heb ik nodig om een vergadering te kunnen hosten of eraan deel te nemen?V.

U dient te beschikken over de toepassing Cisco WebEx Meetings. De eerste keer dat u een vergadering start of
eraan deelneemt, wordt het programma automatisch gedownload naar uw computer. U kunt de toepassing ook
te allen tijde downloaden door Downloads te selecteren op uw WebEx-site.

Chrome 32 en later en Firefox 2712en later bieden geen ondersteuning voor Java. De eerste keer
dat u probeert een vergadering te starten of eraan deel te nemen of dat u een opgenomen vergadering
probeert af te spelen, wordt u gevraagd de betreffende Cisco WebEx-plug-in te installeren.

Opmerking

A.

Kan ik vergaderingen plannen via Microsoft Outlook?V.

Ja. U kunt Outlook gebruiken om vergaderingen te plannen, deelnemers uit te nodigen enWebEx-vergaderingen
te starten. De deelnemers die u uitnodigt, kunnen deelnemen aan uw vergadering via hun Outlook-agenda.

A.

12 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.
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Download en installeer Cisco WebEx-productiviteitstools via uw WebEx-downloadpagina om aan de slag te
gaan.

Zie het gedeelte 'WebEx-vergaderingen plannen met Microsoft Outlook' in deGebruikershandleiding van Cisco
WebEx Meetings Server voor meer informatie.

U moet over beheerdersrechten beschikken om Productiviteitstools op een Windows-computer te
installeren.

Opmerking

Eindigt een vergadering automatisch als deze de geplande duur overschrijdt?V.

Ongeacht de geplande duur kan een vergadering maximaal 24 uur (1440 minuten) doorgaan zolang er een
host en een deelnemer bij de vergadering aanwezig zijn. Als er maar één persoon deelneemt aan de

A.

vergadering, verschijnt er elke 15 minuten een waarschuwingsbericht: “U bent de enige deelnemer in deze
vergadering. De vergadering eindigt automatisch over:'. De klok loopt af van 2 naar 0 minuten. De gebruiker
kan Doorgaan selecteren om de vergadering te verlengen. In tegenstelling tot andere typen van Cisco
WebEx-vergaderingen die automatisch eindigen na 24 uur, gaat een massasnelkiesvergadering door totdat
de laatste persoon zijn of haar gesprek beëindigt of het online gedeelte van de vergadering verlaat. Als er
geen actieve spreker in een vergadering met een nummer van persoonlijke conferentie is, wordt de
vergadering automatisch na 2 uur beëindigd.

Is het mogelijk om functies te beperken?V.

Ja. Als u een systeembeheerder bent, kunt u functies, zoals Chat, Bestandsoverdracht en Delen, inschakelen
of uitschakelen door Instellingen > Vergaderingen te selecteren op uw Cisco WebEx-beheersite.

A.

Waarom wordt een gebruiker twee keer vermeld in de lijst met deelnemers aan een vergadering?V.

Het is mogelijk dat de gebruiker aan de vergadering deelneemt vanaf twee verschillende apparaten,
bijvoorbeeld een iPhone en een desktopcomputer. De gebruiker kan zich ook per ongeluk twee keer bij

A.

dezelfde vergadering hebben aangemeld doordat hij twee keer Meeting Center heeft geopend op zijn
computer. Vraag de gebruiker extra sessies te beëindigen zodat zijn naam maar één keer in de vergadering
wordt weergegeven.

Hoeveel gelijktijdige vergaderingen kan ik als host starten?V.

U kunt twee gelijktijdige vergaderingen starten als host. Er wordt dan wel slechts één licentie gebruikt.A.

Ik wil graag een vergadering met massasnelkiezen hosten. Hoe doe ik dat?V.

SelecteerMijn account > Informatie massasnelkiezen. Vul de sjablonen in op basis van de vereisten
voor het plannen van vergaderingen en neem contact op met uw beheerder.

A.

Hoe kom ik te weten wat de pincode is voor een bepaalde massasnelkiesvergadering?V.

De pincodes voor de hosts en deelnemers worden naar de hosts en deelnemers verstuurd via e-mail zodra
een massasnelkiesgroep is gemaakt. U kunt de informatie over de massasnelkiesgroepen waarvoor u bent
uitgenodigd altijd bekijken door te klikken opMijn account > Informatie massasnelkiezen.

A.

Hoe kan ik deelnemen aan een webvergadering voor een massasnelkiesvergadering?V.
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Wanneer een massasnelkiesvergadering wordt gestart, ontvangen alle hosts en deelnemers een e-mail met
de benodigde pincodes en wachtwoorden en een koppeling. Via die koppeling kunt u aan de vergadering
deelnemen.

A.

Aan een WebEx-vergadering deelnemen of een opgenomen
WebEx-vergadering afspelen in Chrome en Firefox

Vanwege beleidswijzigingen van Google enMozilla, geldig vanaf Chrome 32 en Firefox 27, moeten gebruikers
de WebEx-invoegtoepassing mogelijk handmatig inschakelen wanneer ze deze browsers gebruiken13om deel
te nemen aan een WebEx-vergadering of om een WebEx-opname af te spelen. Meer informatie en instructies
vindt u op https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm.

Cisco WebEx voor mobiele apparaten

Waarom wordt de downloadoptie voor WebEx voor mobiele apparaten niet weergegeven?V.

Uw beheerder heeft de Cisco WebEx Meetings Server Administration-site zo geconfigureerd dat deze
downloadoptie niet wordt weergegeven.

A.

Waarom wordt er een waarschuwing over een niet-beveiligde verbinding weergegeven wanneer ik de
WebEx-toepassing start vanaf mijn Android-apparaat?

V.

U probeert een site met een zelfondertekend certificaat te openen. Controleer of de toepassing authentiek
is en selecteer Verbinden om door te gaan met het starten van de toepassing.

A.

Welke audioconferentie wordt ondersteund?V.

Geïntegreerde WebEx-audio via het internet of de telefoon. Als u geen gebruikmaakt van geïntegreerde
WebEx-audio, moet u handmatig inbellen bij de audioconferentie of u moet selecteren dat u op het gewenste
nummer door het systeem wordt gebeld.

A.

Zijn er speciale vereisten om deel te nemen aan de audioconferentie via internet?V.

Als u een Android-apparaat gebruikt en u aan het audiogedeelte wilt deelnemen via VoIP, moet u controleren
of u over Android SDK 2.3 of hoger beschikt. VoIP wordt niet ondersteund onder SDK 2.1 en 2.2.

A.

Om de beste audiokwaliteit op de iPad te verzekeren, raden we aan gebruik te maken van een koptelefoon. Zonder
een koptelefoon zal de toepassing u standaard dempen. U kunt het dempen opheffen door op het audiopictogram
te tikken en Gesprek dempen opheffen te selecteren.

13 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.
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Uw beheerder moet de optie inschakelen om verbinding te maken met de audioconferentie via het
internet voordat u deze optie kunt gebruiken. Als u een iPhone of iPad gebruikt, wordt uw audio
standaard gedempt wanneer u deelneemt aan een audioconferentie met VoIP, ongeacht of u
gebruikmaakt van een headset of niet.

Opmerking

Is het gratis wanneer ik aan een Cisco WebEx-vergadering deelneem vanaf mijn mobiele apparaat?V.

Ja, er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden van WebEx Meetings voor mobiele apparaten of
het deelnemen aan een WebEx-vergadering waarvoor u bent uitgenodigd. Als u gebruikmaakt van een

A.

mobiele gegevensverbinding, moet u er rekening mee houden dat uw mobiele provider mogelijk kosten
in rekening brengt op basis van uw mobiele contract.

Wat is de videoresolutie op de iPad?V.

A. • Portretweergave (3 videoschermen) - 90p voor elke video

• Liggende weergave (4 videoschermen) - 90p voor elke
video

• Enkele actieve spreker - 180p

• Volledig scherm - 360p

Wat is de videoresolutie onder Android?V.

Android-apparaten bieden ondersteuning voor het volgende:A.

• Inkomende video tot 360p

• Uitgaande video tot 180p

Welke videomogelijkheden worden ondersteund door Cisco WebEx Meetings voor mobiele apparaten?V.

De volgende videomogelijkheden worden ondersteund:A.

• U kunt een voorbeeld van uw eigen videobeeld weergeven voordat u dit naar andere deelnemers
verzendt.

• De videovensterweergave stelt iPads, iPhones en Android-tablets in staat om alle deelnemers met
video weer te geven (waaronder uzelf). U kunt naar links/rechts vegen om alle anderen weer te geven.
Draai bij Android-smartphones de telefoon in de liggende stand, zodat de videostrook wordt
weergegeven en u naar links/rechts kunt vegen.

• Met de weergave voor de actieve spreker kunnen deelnemers tegelijkertijd de spreker en de inhoud
die wordt gedeeld weergeven (het gelijktijdig delen van video en inhoud is alleen mogelijk op iPads).
Het PIP-framemet de actieve spreker kan op iPads en iPhones worden verplaatst. Dat is niet het geval
op Android-apparaten.

• De videoconferentieweergave stelt deelnemers in staat om in volledige schermweergave weer te
geven wie er momenteel aan het spreken is. Hierbij wordt op iPads en iPhones ondersteuning geboden
voor PIP-zelfweergave.
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Cisco WebEx-toepassingen downloaden

Waarom worden de productiviteitstools en de WebEx Meetings-toepassing niet weergegeven op de
downloadpagina?

V.

Uw beheerder heeft de optie Handmatig WebEx-bureaubladtoepassingen naar de computer van de
gebruiker pushen geselecteerd en geeft er de voorkeur aan om de benodigde WebEx-toepassingen
handmatig naar uw computer te pushen.

A.

Hoe kan ik controleren of de beheerder de productiviteitstools vanWebEx enWebExMeetings-toepassing
naar mijn computer heeft gepusht?

V.

U kunt WebEx-productiviteitstools vinden door achtereenvolgens Start > Alle programma's >WebEx
> Productiviteitstools >WebEx-assistent te selecteren. De toepassing WebEx Meetings bevindt zich in

A.

uw Configuratiescherm (Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen > Cisco
WebEx Meetings).

Wat gebeurt wanneer de WebEx Meetings-toepassing niet in het Configuratiescherm wordt weergegeven
en ik ben uitgenodigd voor een Cisco WebEx-vergadering?

V.

Selecteer de koppeling vergadering bijwonen in de e-mailuitnodiging en volg de instructies die worden
weergegeven.

A.

Ik zie alleen de optie WebEx voor mobiele apparaten op de pagina Downloads. Waarom worden de andere
WebEx-toepassingen niet weergegeven?

V.

Uw beheerder geeft er de voorkeur aan om de benodigde WebEx-toepassingen op de achtergrond naar uw
computer te pushen, maar biedt toegang tot de toepassing voor mobiele apparaten.

A.

Hoe configureer ik als beheerder het systeem om gebruikers de mogelijkheid te bieden om de
productiviteitstools van WebEx en de toepassing WebEx Meetings te downloaden?

V.

U moet de juiste downloadoptie selecteren.A.

1 Meld u aan bij de Cisco WebEx Meetings Server-beheersite.

2 Selecteer Instellingen > Downloads.

3 Sta gebruikers toe om desktopapplicaties vanWebEx te
downloaden.

4 Selecteer Opslaan.

Kan ik als beheerder bepalen welke WebEx-toepassingen op de achtergrond naar gebruikers worden
gepusht?

V.

Ja, hiervoor moet u de juiste downloadoptie selecteren.A.

1 Meld u aan bij de Cisco WebEx Meetings Server-beheersite.
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2 Selecteer Instellingen > Downloads.

3 Handmatig WebEx-bureaubladtoepassing naar het bureaublad van de gebruiker verplaatsen.

4 Selecteer Opslaan.

5 Selecteer voor elke toepassing die u beschikbaar wilt stellen voor de gebruikers de optie Downloaden.

Wanneer u Downloaden selecteert, wordt er een ZIP-bestand voor installatie in Windows opgeslagen
op uw harde schijf. U kunt het MSI-bestand naar uw gebruikers met een Windows-systeem pushen.

• U hebt de toepassing voor WebEx-vergaderingen nodig om deel te nemen aan een vergadering.

• Productiviteitstools: hiermee kunnen gebruikers vergaderingen plannen, starten en bijwonen
zonder dat ze de WebEx-site hoeven te bezoeken en beschikt u onder andere over een functie
voor de WebEx-integratie met Microsoft Outlook.

• WebEx-speler voor netwerkopnamen: hiermee kunnen gebruikers opnames van vergaderingen
downloaden en deze offline converteren of afspelen.

Hoe configureer ik als beheerder het systeem om de downloadoptie voor WebEx voor mobiele apparaten
weer te geven?

V.

U moet de juiste downloadoptie selecteren.A.

1 Meld u aan bij de Cisco WebEx Meetings Server-beheersite.

2 Selecteer Instellingen >Mobiel.

3 Schakel de selectievakjes in voor demobiele apparaten die u wilt inschakelen.

4 Selecteer Opslaan.

Hoe schakel ik Java in?
• Java inschakelen in het bedieningspaneel

• Java inschakelen in uw browser (Windows)

• Java inschakelen in uw browser (Mac)

Java inschakelen in het bedieningspaneel

Om de best mogelijke vergaderervaring te garanderen, moet u de nieuwste versies van Java-software voor
uw ondersteunde webbrowser downloaden en installeren. Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt, kunt
u contact opnemen met uw systeembeheerder.
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Chrome 32 en later en Firefox 27 en later bieden geen ondersteuning voor Java. De volgende informatie
is van toepassing als u een andere browser14gebruikt dan de vermelde browsers.

Opmerking

1 Ga naar het pictogram Java om het Java Control Panel te openen.

2 Selecteer het tabblad Geavanceerd.

3 Vouw Standaard Java voor browsers uit.

4 Schakel het selectievakje naast een of meer browsernamen in.

5 Selecteer Toepassen.

Java inschakelen in uw browser (Windows)

De instructies kunnen per browserversie verschillen.Opmerking

Internet Explorer

1 Selecteer Tools > Internetopties.

2 Selecteer het tabblad Beveiliging en selecteer vervolgens Aangepast niveau.

3 Zorg dat Scripting van Java-applets is ingeschakeld.

4 Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Firefox

1 Start Mozilla Firefox browser of herstart als het al actief is.

2 Selecteer Tools > Opties.

3 Selecteer Invoegtoepassingen.

4 Selecteer Java (TM) Platform.

5 Selecteer Inschakelen.

Als u de knop Uitschakelen ziet, is de plug-in al ingeschakeld.Opmerking

Chrome

1 Klik op het moersleutelpictogram, selecteer vervolgens Instellingen.

2 Selecteer Geavanceerde instellingen weergeven.

3 Scrol omlaag naar het gedeelte Privacy en selecteer vervolgens Inhoudsinstellingen.

14 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.
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4 Scroll omlaag naar het gedeelte Invoegtoepassingen, selecteer vervolgens Individuele invoegtoepassingen
uitschakelen om te controleren of Java al is ingeschakeld.

5 Als Java nog niet is ingeschakeld, selecteert u Inschakelen.

Als u de knop Uitschakelen ziet, is de invoegtoepassing reeds ingeschakeld.Opmerking

Java inschakelen in uw browser (Mac)

De instructies kunnen per browserversie verschillen.Opmerking

Safari

1 Selecteer Safari > Voorkeuren.

2 Selecteer het tabblad Beveiliging en zorg dat Java inschakelen is aangevinkt.

Firefox

1 Selecteer Tools > Opties.

2 Selecteer in Add-onbeheer de optie Plug-ins.

3 Selecteer Inschakelen voor de invoegtoepassing voor de Java-applet.

Als u de knop Uitschakelen ziet, is de plug-in al ingeschakeld.Opmerking

Chrome

1 Klik op het moersleutelpictogram, selecteer vervolgens Instellingen.

2 Selecteer Toon geavanceerde instellingen.

3 Scrol omlaag naar het gedeelte Privacy en selecteer vervolgens Inhoudsinstellingen.

4 Scroll omlaag naar het gedeelte Invoegtoepassingen, selecteer vervolgens Individuele invoegtoepassingen
uitschakelen om te controleren of Java al is ingeschakeld.

5 Als Java nog niet is ingeschakeld, selecteert u Inschakelen.

Als u de knop Uitschakelen ziet, is de invoegtoepassing reeds ingeschakeld.Opmerking
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Hoe schakel ik JavaScript in?
Windows

De instructies kunnen per besturingssysteem en browserversie verschillen.Opmerking

Internet Explorer

1 Selecteer Tools > Internetopties.

2 Selecteer het tabblad Beveiliging.

3 Selecteer Aangepast niveau.

4 Zorg dat Actieve scripting is ingeschakeld.

Firefox

1 Selecteer Extra > Opties.

2 Selecteer het tabblad Inhoud en zorg dat JavaScript inschakelen is aangevinkt.

Chrome

1 Selecteer het moersleutelpictogram en selecteer vervolgens Instellingen.

2 Selecteer Toon geavanceerde instellingen.

3 Scroll omlaag naar het gedeelte Privacy en selecteer Inhoudsinstellingen.

4 Selecteer Alle sites toelaten JavaScript uit te voeren of selecteer Uitzonderingen beheren voor uw
WebEx-site.

5 Als u klaar bent, selecteert u Gereed.

Mac

De instructies kunnen per besturingssysteem en browserversie verschillen.Opmerking

Safari

1 Selecteer Safari > Voorkeuren.

2 Selecteer het tabblad Beveiliging en zorg dat JavaScript inschakelen is aangevinkt.

Firefox

1 Selecteer Firefox > Voorkeuren.

2 Selecteer het tabblad Inhoud en zorg dat JavaScript inschakelen is aangevinkt.

Chrome
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1 Selecteer het moersleutelpictogram en selecteer vervolgens Instellingen.

2 Selecteer Toon geavanceerde instellingen.

3 Scroll omlaag naar het gedeelte Privacy en selecteer Inhoudsinstellingen.

4 Selecteer Alle sites toelaten JavaScript uit te voeren of selecteer Uitzonderingen beheren voor uw
WebEx-site.

5 Als u klaar bent, selecteert u Gereed.

Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation
on page (Windows 8: systeemvereisten eindgebruiker

• Ondersteunde Windows-besturingssystemen

• Windows-hardwarevereisten

• Ondersteunde Windows-browsers

• Integratie met Microsoft Outlook

• Ondersteunde chatclients

• Cisco Jabber voor Windows-integratie

Wat zijn de systeemvereisten voor gebruikers met een Windows-besturingssysteem?V.

Zie de volgende gedeelten:A.

Ondersteunde Windows-besturingssystemen

• Windows Vista (32-bits/64-bits)

• Windows 7 (32-bits/64-bits)

• Windows 8 (32-bits/64-bits)

• Windows 8.1 (32-bits/64-bits)

• Windows 10 (32-bits/64-bits) (CWMS 2.6MR1 en hoger)

• Edge (alleen Windows 10) 20.10240.16384.0 tot 38.14393.00

Ondersteuning voor Microsoft Windows 10 Redstone 1, ook bekend als de jubileumupdate van Windows
10 (versie 1607), is toegevoegd in CWMS versie 2.7.

Opmerking
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Windows-hardwarevereisten

Intel Core 2 Duo- of AMD-processor van 2,XX GHz of beter.

Er wordt minimaal 2 GB RAM aanbevolen.

Ondersteunde Windows-browsers

• Internet Explorer: 8 - 11.103.14393.0

IE 11 is getest op Windows 7 SP1 en Windows 8.1

• Mozilla Firefox: 10—50

Mozilla Firefox: 34 - 37 getest in versie 2.5MR4

Zie de Firefox versie-informatie op https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar

• Google Chrome: 23 - 54.0.2840.99

Google Chrome: 39 - 42 getest in versie 2.5MR4

Zie de Chrome versie-informatie op http://www.chromium.org/developers/calendar

Integratie met Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 en nieuwer

• Microsoft Outlook 2010 (32-bits en 64-bits versies; alle Service Packs)

• Microsoft Outlook 2013

• Microsoft Outlook 2016 (CWMS 2.6MR1)

In de volgende tabel staat welke versies van Microsoft Outlook op welke besturingsystemen worden
ondersteund.

Windows 10Windows 8 (alleen
bureaubladmodus)

Windows 7VistaMicrosoft
Outlook-versie
(client/
Exchange-server)

NNJJOutlook 2007/
Exchange 2007

JJJJOutlook
2010/Exchange
2007

JJJJOutlook
2010/Exchange
2010

JJJNOutlook 2013/
Exchange 2010
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Windows 10Windows 8 (alleen
bureaubladmodus)

Windows 7VistaMicrosoft
Outlook-versie
(client/
Exchange-server)

JJJNOutlook 2010/
Hosted Exchange
365

JJJNOutlook 2013/
Exchange 2013

JJJNOutlook 2013/
Hosted Exchange
365

JJJNOutlook
2016/Exchange 365
Hosted

J - ondersteunt
Windows 7, 8, 10

JJNOutlook
2010/Exchange
2016

J - ondersteunt
Windows 7, 8, 10

JJNOutlook
2013/Exchange
2016

J - ondersteunt
Windows 7, 8, 10

JJNOutlook
2016/Exchange
2016

J - ondersteunt
Windows 7, 8, 10

JJNOutlook
2016/Exchange
2010

J - ondersteunt
Windows 7, 8, 10

JJNOutlook
2016/Exchange
2013

Ondersteunde chatclients

Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versie van chatclient

JJJCommunicator 2007

JJJCommunicator 2007 R2

JJNLync 2010 (32-bits)
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Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versie van chatclient

JJNLync 2013 (32-bits)

Cisco Jabber voor Windows-integratie

• Cisco Jabber voor Windows 9.2.6

• Cisco Jabber voor Windows 9.6.1

• Cisco Jabber voor Windows 9.7

• Cisco Jabber voor Windows 10.5

• Cisco Jabber voor Windows 11.0

• Cisco Jabber voor Windows 11.5 (CWMS 2.6MR1)

• Cisco Jabber voor Windows 11.6

• Ondersteunt Cisco WebEx Meetings Server met LDAP-/Active Directory-integratie.

Jabber voor Windows 9.2.6 ondersteunt integratie met Cisco WebEx Meetings Server 1.5 en latere sites
die zijn geconfigureerd voor SAML 2.0 voor eenmalig aanmelden (SSO). Eerdere versies van Jabber voor
Windows bieden geen ondersteuning voor eenmalig aanmelden.

Beperking

Niet alle versies of platformen van Cisco Jabber ondersteunen de integratie met CiscoWebExMeetings Server.
(Bijvoorbeeld cloudgebaseerde Jabber en WebEx Communicator.) Voor informatie over de integratie met
Cisco WebEx Meetings Server raadpleegt u de documentatie Cisco Jabber voor Windows via http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_series_home.html.

Mac OS: systeemvereisten eindgebruiker
• Ondersteunde Mac-besturingssystemen

• Ondersteunde Mac-browsers

Wat zijn de systeemvereisten voor gebruikers met een Mac-besturingssysteem?V.

Zie de volgende gedeelten:A.

Ondersteunde Mac-besturingssystemen

• Mac OS X 10.7 Lion

• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

• Mac OS X 10.9 Mavericks

• OS X 10.11 El Capitan (CWMS 2.6MR1)
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• OS X 10.12 Sierra (CWMS 2.7MR2)

Ondersteunde Mac-browsers

• Apple Safari: 6—9.1.3

• Google Chrome: 23— 53.0.2743.116

Zie de Chrome versie-informatie op http://www.chromium.org/developers/calendar

• Mozilla Firefox: 10—48.1

Prestaties optimaliseren

Wat kan ik doen om de prestaties te optimaliseren?V.

Factoren die de prestaties beïnvloeden zijn onder andere:A.

• De snelheid van uw internetverbinding

• Het internetverkeer tussen u en de Cisco WebEx Meetings Server

• De prestaties van uw firewall en de proxyservers in uw netwerk

U kunt de prestaties als volgt verbeteren:

• Zorg dat u over de snelst mogelijke internetverbinding beschikt

• Deel documenten (presentaties) in plaats van toepassingen of
bureaubladen

• Deel documenten die een beperkt aantal afbeeldingen bevatten
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H O O F D S T U K  12
Problemen oplossen

• Deelnemerslijst geeft meerdere vermeldingen voor dezelfde gebruiker, pagina 106

• Internet Explorer-browser niet ondersteund, pagina 106

• Fout: 404 Pagina niet gevonden, pagina 106

• Kan vergadering niet starten en niet deelnemen aan vergadering, pagina 107

• SSO kan niet worden gebruikt met iOS-apparaten, pagina 108

• Vergaderclient wordt niet geladen, pagina 109

• Adobe Reader wordt automatisch gestart, pagina 110

• Onjuiste versie van de Productiviteitstools wordt weergegeven in het bedieningspaneel, pagina 110

• Foutbericht: Combinatie van hosttoegangscode en hostpincode is onjuist, pagina 111

• Foutbericht: Deelnemerstoegangscode is onjuist, pagina 111

• Foutbericht: er is een probleem opgetreden tijdens de verwerking van uw aanvraag, pagina 111

• Foutbericht bij het opnieuw genereren van toegangscodes, pagina 112

• Fout bij het verwijderen van een persoonlijke conferentie-account, pagina 112

• Genodigden ontvangen geen herinneringse-mailberichten, pagina 112

• Ik kan niet deelnemen aan een persoonlijke conferentie-vergadering, pagina 113

• Kan WebEx-productiviteitstools niet installeren, pagina 113

• De functie 'Onthoud mij' werkt niet, pagina 113

• Ik kan mijn vergadering niet opnemen, pagina 113

• Kan de opname van een vergadering niet afspelen, pagina 114

• Problemen met audio en video tijdens vergaderingen, pagina 114

• Vergaderingen verwijderen die zijn gepland door een gedeactiveerde gebruiker, pagina 115

• Webpresentatie wordt gepauzeerd, pagina 115

• Kan de Help niet openen, pagina 116

• Weergaveproblemen bij delen in Windows 8 of 10, pagina 116
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• Weergaveproblemen bij delen met gebruik van twee monitoren, pagina 116

Deelnemerslijst geeft meerdere vermeldingen voor dezelfde
gebruiker

Mogelijke oorzaak  Dit is mogelijk doordat deze gebruiker zichmet verschillende apparaten heeft aangemeld
bij deze vergadering. Een gebruiker neemt bijvoorbeeld deel aan een vergadering van thuis uit voordat
hij naar kantoor gaat. Dezelfde gebruiker neemt dan onderweg opnieuw deel aan de vergadering met zijn
iPhone, en neemt nogmaals deel vanaf zijn computer op kantoor. Als de gebruiker vergat zijn vorige sessie
te beëindigen voordat hij zich aanmeldde met een nieuw apparaat, wordt hij drie keer in de vergadering
weergegeven.

Oplossing  Deelnemers moeten elke sessie beëindigen voor ze vanaf een ander apparaat deelnemen. Het
behouden van dubbele sessies voor dezelfde gebruiker, heeft een invloed op de beschikbare capaciteit van
uw WebEx-systeem.

Internet Explorer-browser niet ondersteund
Probleem  U gebruikt Microsoft Internet Explorer 8. Dit zou ondersteund moeten zijn. Desondanks krijgt u
een foutbericht waarin staat dat de browserversie niet wordt ondersteund.

Mogelijke oorzaak  Uw browser bevindt zich in de modus Compatibiliteitsweergave, die in werkelijkheid
de logica van Internet Explorer 7 gebruikt.

Oplossing  Schakel de modus Compatibiliteitsweergave uit.

1 Open een browservenster van Internet Explorer.

2 Selecteer Extra > Instellingen compatibiliteitsweergave.

3 Controleer het volgende:

• De WebEx-site mag niet in de lijst staan met websites die u hebt toegevoegd aan de
compatibiliteitsweergave.

• Intranetsites weergeven in compatibiliteitsweergave is uitgeschakeld.

• Alle websites weergeven in compatibiliteitsweergave is uitgeschakeld.

4 Selecteer Sluiten.

Fout: 404 Pagina niet gevonden
Probleem  U ziet een fout '404 pagina niet gevonden' of u hebt verbindingsproblemen wanneer u zich aanmeldt
of deelneemt aan vergaderingen vanaf een apparaat met Microsoft Windows.

Oplossing  Gebruik de volgende controlelijst om ervoor te zorgen dat uw apparaat juist is ingesteld om gegevens
te verzenden en ontvangen:
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• Controleer uw netwerkverbinding.

• Probeer het met een andere computer.

• Gebruik een ondersteunde browser. Ga na of de versie van Internet Explorer op uw computer 8 of hoger
is, zelfs indien u IE niet wilt gebruiken voor Cisco WebEx Meetings.

• Schakel TLS 1.0, TLS 1.2 en SSL 3.0 in door naar Configuratiescherm > Internetopties te gaan.
Selecteer het tabblad Geavanceerd. Er verschijnt een lijst met selectievakjes. Blader door de lijst om
de groep Beveiliging te vinden. Zorg ervoor dat bij Beveiliging de selectievakjes voor TLS 1.0, TLS
1.2 en SSL 3.0 zijn ingeschakeld.

Kan vergadering niet starten en niet deelnemen aan vergadering
Mogelijke oorzaak  U gebruikt Firefox 27 of later of Chrome 32 of later en hebt de Cisco WebEx
Meetings-plug-in nodig.

Oplossing  Als er een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om een Cisco WebEx-plug-in te
installeren, selecteert u Downloaden en volgt u de instructies voor het installeren van de vereiste plug-in.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Als u de browser Chrome 38 of later gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, moet u mogelijk de volgende eenmalige installatie uitvoeren om de Cisco WebEx-extensie toe
te voegen aan uw Chrome-browser:

1 SelecteerWebEx toevoegen aan Chrome.

2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.

3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.

4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.

5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

Mogelijke oorzaak  Als u een andere browser dan Firefox of Chrome gebruikt, is Java mogelijk niet op uw
computer geïnstalleerd.

Oplossing  Ga naar http://www.java.com om Java 1.6.034 of hoger of Java 1.7.06 of hoger te installeren.

Mogelijke oorzaak  
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• Internet Explorer (IE) 8 of 9 is niet geïnstalleerd op uw computer. De nieuwste versie van Internet
Explorer op uw computer moet 8 of hoger zijn, ongeacht of u IE wilt gebruiken om deel te nemen
aan een WebEx-vergadering.

• De beheerder van uw systemen heeft een gecodeerde modus ingeschakeld en uw browser is niet
zodanig geconfigureerd dat deze de gecodeerde gegevens kan verwerken.

Oplossing  Stel uw browser correct in. Ga naar Configuratiescherm > Internetopties, selecteer het tabblad
Geavanceerd en ga na of TLS 1.0 of TLS 1.2 en SSL 3.0 zijn ingeschakeld. Zie Fout: 404 Pagina niet
gevonden, op pagina 106 voor meer informatie.

Mogelijke oorzaak  U gebruikt Internet Explorer met Google Chrome Frame.

Oplossing  Internet Explorer met Google Chrome Frame wordt niet ondersteund. Gebruik een andere browser
die is getest voor gebruik met deze versie van Cisco WebEx Meetings Server. Er is een lijst met geteste
browsers opgenomen in de Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server. U vindt deze op de
volgende locatie: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Mogelijke oorzaak  Als u het bericht 'Java werkt niet' ontvangt terwijl u probeert aan eenWebEx-vergadering
deel te nemen, moet uw Java SE Runtime Environment (JRE) worden bijgewerkt naar Java SE 7 update
51 of later.

Oplossing  Selecteer Klik hier in het weergegeven dialoogvenster om te bepalen of Java op uw computer is
geïnstalleerd. Als Java is geïnstalleerd, sluit u de browser en probeert u opnieuw aan een WebEx-vergadering
deel te nemen. Als Java niet op uw computer is geïnstalleerd of als het bericht 'Java werkt niet' opnieuw wordt
weergegeven, gaat u als volgt te werk om de nieuwste versie te downloaden:

1 Selecteer Java downloaden en installeren in het weergegeven dialoogvenster. In dit venster wordt http:/
/www.java.com/en/download/manual.jsp weergegeven.

2 Selecteer de juiste downloadkoppeling voor uw computer.
3 Sluit uw browser.
4 Open een nieuwe browser en neem deel aan een WebEx-vergadering.

Mogelijke oorzaak  Als er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven als u probeert een
WebEx-vergadering bij te wonen, voegt u de URL van deWebEx-site toe aan de lijst met uitzonderingsites
op de pagina Java-beveiliging.

Oplossing  Ga als volgt te werk om de URL van de WebEx-site aan de lijst met uitzonderingsites toe te voegen
op de pagina Java-beveiliging:

1 Selecteer Start > Configuratiescherm > Java

2 Selecteer Beveiliging in het Java-configuratievenster.
3 Selecteer Sitelijst bewerken.
4 Voer in de sectie Lijst met uitzonderingsites de URL van de WebEx-site in en selecteer OK.
5 Sluit uw browser.
6 Open een nieuwe browser en neem deel aan een WebEx-vergadering.

SSO kan niet worden gebruikt met iOS-apparaten
Probleem  Eenmalige aanmelding kan niet worden gebruikt met uw iOS-apparaat.
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Mogelijke oorzaak  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 en die gebruikmaken van de webbrowser Safari 6. De
oorzaak hiervan is een Apple-defect dat is gecorrigeerd in iOS 7. De id van de bug in Safari is 13484525.

Oplossing  Gebruik een andere webbrowser. Raadpleeg het gedeelte 'Vereisten voor besturingssysteem en
browser' in de Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server voor een lijst
van ondersteunde browsers in het Mac-besturingssysteem.

Vergaderclient wordt niet geladen
Probleem  Ik kan geen vergadering bijwonen, omdat de vergaderclient niet wordt geladen.

Mogelijke oorzaak  U gebruikt Firefox of Chrome en u hebt de Cisco WebEx Meetings-plug-in nodig.

Oplossing  Als er een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om een Cisco WebEx-plug-in te
installeren, selecteert u Downloaden en volgt u de instructies voor het installeren van de vereiste plug-in.

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.Opmerking

• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven. Vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.

• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uwURL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.

Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.

Mogelijke oorzaak  Een mogelijke oorzaak is dat u een privé-CA of zelfondertekende servercertificaten
gebruikt.

Oplossing  Laad voordat u aan de vergadering deelneemt, het bijbehorende hoofdcertificaat op uw machine.

Voer de volgende stappen uit als u een Mac gebruikt:

1 Open het programma voor toegang tot de Apple-sleutelhanger door Programma's > Hulpprogramma's >
Sleutelhangertoegang.

2 Zorg ervoor dat in de linkerkolom onder Sleutelhangers, Inloggen is geselecteerd.

3 Dubbelklik in de rechterkolom op het niet-vertrouwde certificaat, zodat u de informatie kunt wijzigen.

Er wordt een pictogram met een x naast het certificaat weergegeven.Opmerking

4 Ga in het certificaatvenster als volgt te werk:

1 Klik op Vertrouw om dit gedeelte uit te vouwen en de parameters weer te geven.

2 Voor Bij gebruik van dit certificaat selecteert u Vertrouw altijd.

3 Voer uw systeemaccount- en wachtwoordgegevens in.

4 SelecteerWerk instellingen bij.
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Het pictogram naast het certificaat verandert van een x in een +.

Voer de volgende stappen uit als u Internet Explorer in combinatie met Windows gebruikt:

1 Open de Cisco WebEx Meetings Server-site in Internet Explorer.

2 Selecteer Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).

3 Klik op de knop Certificaatfout naast de adresbalk van de browser.

4 Selecteer Certificaten weergeven.

5 Selecteer in het venster Certificaat Certificaat installeren en voer vervolgens de volgende stappen uit in
de wizard Certificaat importeren:

a Klik op de welkomstpagina op Volgende.

b Selecteer Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan en klik vervolgens op Bladeren.

c Selecteer bij Certificaatarchief selecteren de optie Vertrouwde basiscertificeringsinstanties en klik
vervolgens op OK.

d Selecteer Volgende en selecteer vervolgens Voltooien om het certificaat te installeren.

e Selecteer in het Beveiligingsvenster Ja om het certificaat te installeren.

f Selecteer OK om de wizard te voltooien.

6 Selecteer OK om het venster Certificaat te sluiten.

7 Start Internet Explorer en open de Cisco WebEx Meetings Server-site.

Adobe Reader wordt automatisch gestart
Probleem  Op de lokale computer van de host wordt automatisch Adobe Reader gestart als er een PDF-bestand
wordt gedeeld.

Oplossing  Dit is verwacht gedrag. Sluit Adobe Reader handmatig af en deel vervolgens uw document.

Onjuiste versie van de Productiviteitstools wordt weergegeven
in het bedieningspaneel

Probleem  De versie van de Cisco WebEx-productiviteitstools die wordt weergegeven in Over
WebEx-productiviteitstools in de WebEx-assistent is nieuwer dan de versie die wordt weergegeven in
Programma's en onderdelen in het Microsoft Windows-configuratiescherm.

Mogelijke oorzaak  De beheerder heeft op de beheersite aangegeven dat de WebEx-productiviteitstools
automatisch moeten worden bijgewerkt wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.

Oplossing  Wanneer een beheerder aangeeft dat de WebEx-productiviteitstools automatisch moeten worden
bijgewerkt, vraagt het systeem de gebruikers om een update uit te voeren zodra er een nieuwe versie van de
WebEx-productiviteitstools beschikbaar is. Na het voltooien van de installatie wordt in Programma's en
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onderdelen in het Windows-configuratiescherm een ouder versienummer van de Cisco
WebEx-productiviteitstools. Dit is een bekend probleem dat in een latere versie zal worden aangepakt.

Foutbericht: Combinatie van hosttoegangscode en hostpincode
is onjuist

Probleem  Wanneer ik inbel op een Persoonlijke conferentie-vergadering of verbinding maak met het online
gedeelte van de Persoonlijke conferentie-vergadering en een computer met een hoofdtelefoon gebruik, wordt
er een foutbericht weergegeven dat de combinatie van de hosttoegangscode en host-PIN onjuist is.

Oplossing  Controleer uw hostpincode en hosttoegangscode en verifieer of u zich kunt aanmelden bij uw
WebEx-site:

• Ga naar de pagina Mijn account en selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de
audioverbinding. Controleer of u de juiste host-PIN en hosttoegangscode gebruikt die is gegenereerd
voor het Persoonlijke conferentie-account dat u hebt gebruikt om de vergadering te plannen. Als u na
het plannen van de vergadering opnieuw toegangscodes hebt gegenereerd voor een account, werkt de
oudste hosttoegangscode niet meer.

• Controleer of u zich kunt aanmelden bij uwWebEx-site. Uw gebruikersaccount is mogelijk per ongeluk
gedeactiveerd. Als u zich kunt aanmelden bij uwWebEx-site en u de juiste hosttoegangscode en host-PIN
gebruikt, kunt u de huidige vergadering verwijderen en een nieuwe Persoonlijke conferentie-vergadering
plannen.

Foutbericht: Deelnemerstoegangscode is onjuist
Probleem  Wanneer ik als genodigde inbel op een Persoonlijke conferentie-vergadering of verbinding maak
met het online gedeelte van de Persoonlijke conferentie-vergadering en een computer met een hoofdtelefoon
gebruik, wordt er een foutbericht weergegeven dat de deelnemertoegangscode onjuist is.

Oplossing  Ga naar uw e-mailuitnodiging voor de vergadering en controleer of u de juiste toegangscode voor
deelnemers hebt ingevoerd. Als u de deelnemertoegangscode uit het uitnodigingsbericht hebt ingevoerd, neemt
u contact op met de host van de vergadering om te controleren of de code niet is gewijzigd sinds de host de
vergadering heeft gepland. Als de host nadat de vergadering is gepland, opnieuw codes heeft gegenereerd,
moet de host de huidige vergadering mogelijk annuleren en een nieuwe Persoonlijke conferentie-vergadering
plannen.

Foutbericht: er is een probleem opgetreden tijdens de
verwerking van uw aanvraag

Probleem  Wanneer ik een Persoonlijke conferentie-account probeer toe te voegen of te verwijderen of wanneer
ik opnieuw toegangscodes voor Persoonlijke conferentie probeer te genereren, wordt de volgende foutmelding
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weergegeven: 'Er is een probleem opgetreden tijdens de verwerking van uw aanvraag. Probeer het later nog
eens.

Mogelijke oorzaak  Er is mogelijk een netwerkprobleem of de back-endverbinding is mislukt.

Oplossing  Wacht een paar minuten en probeer het account opnieuw toe te voegen of te verwijderen of probeer
opnieuw toegangscodes te genereren. Als dezelfde fout opnieuw optreedt, neemt u contact opmet uw beheerder
voor ondersteuning

Foutbericht bij het opnieuw genereren van toegangscodes
Probleem  Ik probeer opnieuw toegangscodes voor een Persoonlijke conferentie-account te genereren, maar
er wordt een foutbericht weergegeven.

Oplossing  Als u een Persoonlijke conferentie-vergadering host en de vergadering al aan de gang is, wacht u
totdat de vergadering is beëindigd en probeert u het opnieuw. Als er geen Persoonlijke conferentie-vergadering
aan de gang is en het systeem de toegangscodes niet opnieuw genereert, is er mogelijk een netwerkprobleem.
Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Fout bij het verwijderen van een persoonlijke
conferentie-account

Probleem  Ik probeer een Persoonlijke conferentie-account te verwijderen, maar er wordt een foutbericht
weergegeven.

Oplossing  Als u een Persoonlijke conferentie-vergadering host en de vergadering al bezig is, wacht u tot de
vergadering is beëindigd en probeert u het opnieuw. Als er geen Persoonlijke conferentie-vergadering aan de
gang is en een account niet door het systeem wordt verwijderd, is er mogelijk een netwerkprobleem. Neem
contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Genodigden ontvangen geen herinneringse-mailberichten
Probleem  Wanneer ik als host van een vergadering op het toetsenblok van de telefoon op *7 druk, ontvangen
de genodigden geen herinneringsmail voor mijn Persoonlijke conferentie-vergadering.

Oplossing  De functie *7 werkt alleen wanneer u een persoonlijke conferentie-vergadering plant en aan het
veld Wie op de pagina Een WebEx-vergadering plannen genodigden toevoegt. Als u de Persoonlijke
conferentie-vergadering niet via uw WebEx-site of de WebEx-assistent hebt gepland, wordt met de functie
*7 geen herinneringsmails naar de genodigden verzonden.
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Ik kan niet deelnemen aan een persoonlijke
conferentie-vergadering

Probleem  Wanneer ik inbel bij een persoonlijke conferentie-vergadering en ik het vergaderingnummer invoer,
word ik niet verbonden met de vergadering.

Mogelijke oorzaak  Hoewel de telefoon u vraagt een deelnemertoegangscode of vergaderingnummer in te
voeren, moet u alleen de deelnemertoegangscode voor toegang tot de persoonlijke conferentie-vergadering
invoeren. Het vergaderingnummer wordt gebruikt voor WebEx-audiogesprekken.

Oplossing  Verbreek de verbinding en probeer nogmaals in te bellen op de Persoonlijke conferentie-vergadering,
maar voer alleen de deelnemertoegangscode voor toegang tot de vergadering in.

Kan WebEx-productiviteitstools niet installeren
Mogelijke oorzaak  U moet over beheerdersrechten beschikken om deze installatie te kunnen uitvoeren.

Oplossing  Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

De functie 'Onthoud mij' werkt niet
Probleem  Ik selecteerdeOnthoudmij op de aanmeldpagina, maar ikmoest nog steedsmijn informatie invoeren
wanneer ik me de volgende keer aanmeldde.

Mogelijke oorzaak  Cookies in uw browser zijn mogelijk uitgeschakeld.

Oplossing  Zorg dat u een ondersteunde browser gebruikt. De ondersteunde browsers worden vermeld in de
veelgestelde vragen op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html. Schakel
vervolgens cookies in uw browser in. Neem contact op met de systeembeheerder als u hierbij hulp nodig hebt.

Ik kan mijn vergadering niet opnemen
Probleem  De knop Opnemen is grijs, dus ik kan mijn WebEx-vergadering niet opnemen.

Mogelijke oorzaak  

• U hebt de WebEx-vergadering gepland met een Apple iPhone of iPad.

• De WebEx-vergadering is gestart door een persoon met een Apple iPhone of iPad.

Oplossing  

• Ga verder met uw vergadering, zelfs als deze niet wordt opgenomen. De functies voor video, audio en
bureaublad delen werken correct.
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• Vraag alle deelnemers om de WebEx-vergadering te verlaten, annuleer de vergadering en gebruik uw
computer om een vervangende vergadering te plannen. Start de nieuwe vergadering vanaf uw computer
en selecteer de knop Opnemen om te beginnen met de opname van uw vergadering.

Als u uw computer gebruikt om een WebEx-vergadering te plannen en te starten, kunt u de vergadering
opnemen, zelfs als de genodigden deelnemen aan de vergadering met een mobiel apparaat.

Opmerking

Kan de opname van een vergadering niet afspelen
Probleem  Wanneer ik een e-mailbericht ontvang met een koppeling naar een WebEx-vergaderingsopname,
selecteer ik die koppeling om de opname af te spelen, maar ik krijg dan een foutmelding te zien.

Mogelijke oorzaak  De beheerder heeft een configuratie-instelling geselecteerdwaardoor gebruikers verplicht
aangemeld moeten zijn bij een WebEx-site om een vergaderingsopname te kunnen afspelen.

Oplossing  Meld u aan bij een WebEx-site. Selecteer vervolgens de koppeling naar de opname in de e-mail
over de WebEx-vergaderingsopname die u hebt ontvangen.

Problemen met audio en video tijdens vergaderingen
Probleem  U hoort continu achtergrondgeluid of zoemgeluiden.

Mogelijke oorzaak  Uw apparaat heeft een probleem met de netwerkbandbreedte.

Oplossing  Als u 3G gebruikt, kunt u proberen naar Wi-Fi te schakelen als dit beschikbaar is.

Probleem  U kunt de spreker niet verstaan.

Mogelijke oorzaak  De microfoon- of luidsprekerinstellingen op uw headset zijn niet juist afgesteld.

Oplossing  Als u een headset gebruikt, zie Instellingen voor uw microfoon en luidspreker optimaliseren, op
pagina 21 voor meer informatie over het aanpassen van uw headsetinstellingen.

Probleem  Als u video gebruikt, ziet u een merkbare vertraging in de audio.

Mogelijke oorzaak  Andere toepassingen gebruiken heel veel systeemresources, bijvoorbeeld als u bezig
bent een groot bestand te downloaden.

Oplossing  Als u bezig bent een groot bestand te downloaden, kunt u de downloadtaak annuleren en deze na
de vergadering opnieuw starten.

Probleem  Een spreker hoort een echo van wat hij/zij zegt.

Mogelijke oorzaak  Als uw apparaat een oordopje heeft, kan de audio uit het oordopje komen in plaats van
uit de luidspreker.

Oplossing  Sluit een headset aan voor betere audiokwaliteit.
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Probleem  De video voor andere deelnemers kan niet worden geladen of loopt vast.

Mogelijke oorzaak  Uw apparaat heeft mogelijk niet voldoende geheugen.

Oplossing  Als u een computer gebruikt, moet deze minstens beschikken over 2 GB RAM.

Probleem  U kunt uw video niet verzenden.

Mogelijke oorzaak  Als u geen video kunt verzenden, gebruikt een andere toepassing mogelijk al de camera
van uw apparaat.

Oplossing  Als er andere toepassingen op de achtergrond werken, kunt u deze toepassingen afsluiten.

Probleem  U kunt de audio niet horen via uw Bluetooth-headset.

Mogelijke oorzaak  Niet alle Bluetooth-headsets worden ondersteund, afhankelijk van het platform van uw
mobiele apparaat.

Oplossing  Neem voor hulp contact op met uw beheerder.

Vergaderingen verwijderen die zijn gepland door een
gedeactiveerde gebruiker

Probleem  In mijn agenda staan vergaderingen die zijn gepland door een gebruiker die niet meer werkzaam is
bij het bedrijf.

Mogelijke oorzaak  Wanneer gebruikers een bedrijf verlaten, worden ze gedeactiveerd in het Cisco
WebEx-systeem. Omdat vergaderingsplanners de enige gebruikers zijn die hun eigen vergaderingen
kunnen annuleren, blijven de vergaderingen die zij hebben gepland voordat ze werden gedeactiveerd
aanwezig in het systeem; ze kunnen niet worden geannuleerd.

Oplossing  Verwijder de vergaderingen handmatig uit uw agenda.

Webpresentatie wordt gepauzeerd
Probleem  Ik gebruik tweemonitoren om inhoud te delen tijdens een webconferentie.Wanneer ik het videobeeld
van mijn webcam in volledige-schermmodus open op een van mijn schermen, wordt mijn presentatie
automatisch gepauzeerd op het andere scherm en kunnen de deelnemers de wijzigingen die ik aanbreng in
mijn presentatie niet zien.

Mogelijke oorzaak  CiscoWebExMeetings biedt geen ondersteuning voor video in volledige-schermmodus
terwijl u inhoud presenteert tijdens een webconferentie.

Oplossing  Minimaliseer het videobeeld om door te gaan met uw presentatie.
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Kan de Help niet openen
Probleem  De koppelingen naar de Help-inhoud lijken niet te werken.

Mogelijke oorzaak  Dit is mogelijk vanwege een verbindingsprobleem.

Oplossing  Probeer de koppeling te openen vanuit een andere webbrowser. Als de koppeling nog steeds niet
wordt geopend, controleert u op u internetsites kunt bezoeken buiten het interne netwerk. Als uw netwerk
beperkt is tot interne sites, neemt u contact op met uw beheerder om een aangepaste koppeling naar de
Help-inhoud van Cisco WebEx voor uw organisatie te definiëren.

Weergaveproblemen bij delen in Windows 8 of 10
Probleem  Als ik het scherm van mijn pc met Microsoft Windows 8 of Windows 10 deel, zien de deelnemers
grijze vakken in plaats van de WebEx-sessiebedieningselementen en het chat- en deelnemersvenster. Als u
een toepassing in plaats van uw bureaublad deelt, worden niet-gedeelde toepassingen of pop-ups op de
voorgrond als grijze vakken weergegeven bij de deelnemers.

Mogelijke oorzaak  Dit is een bekend probleem bij het delen op een pc met Microsoft Windows 8 of 10.

Oplossing  Informeer uw deelnemers over het probleem voordat u uw scherm deelt.

Weergaveproblemen bij delen met gebruik van twee monitoren
Probleem  Wanneer sommige presentatoren een toepassing delen, zien deelnemers gebiedenmet een geel raster.
Dit is het geval als de presentator twee monitoren gebruikt en de eerste monitor kleiner is dan de tweede
monitor. Het grotere deel van de tweede monitor wordt bij de deelnemers weergegeven als een geel raster.

Mogelijke oorzaak  Dit is een bekend probleem bij delen met gebruik van twee monitoren.

Oplossing  Gebruik niet twee monitoren wanneer u een toepassing deelt in een WebEx-vergadering.
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