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

• Belangrijkste functies, op pagina 1
• Moderne weergave en Klassieke weergave van Cisco Webex Meetings, op pagina 2
• Licentie-informatie, op pagina 2
• Accounttypen, op pagina 3
• Een hostaccount aanvragen, op pagina 3
• Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen, op pagina 3
• Uw accountgegevens bijwerken, op pagina 4
• Uw avatar wijzigen in Klassieke weergave, op pagina 5
• Uw avatar wijzigen in Moderne weergave, op pagina 5

Belangrijkste functies
Met Cisco Webex Meetings kunt u efficiënter samenwerken met uw contactpersonen en collega's. Dit zijn de
belangrijkste taken die u kunt uitvoeren:

• Host vergaderingen in uw toegewezen Persoonlijke ruimte.

• 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.

• Plan en start vergaderingen, en neem eraan deel vanuit Microsoft Outlook via de Cisco Webex
Meetings-bureaublad-app, zonder dat u zich hoeft aan te melden bij uw Webex-site.

Als u de Cisco Webex Meetings-bureaublad-app nog niet hebt gedownload, kunt u rechtsbovenaan op
uw Webex-site Downloads selecteren en de toepassing vervolgens downloaden vanaf de pagina die
wordt geopend.

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.
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• 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.

Cisco Webex Meetings Server gebruikt dezelfde toepassing tijdens de vergadering die ook wordt gebruikt
voor Webex Meetings in cloudimplementaties. Klik hier voor informatie over het beheren van Cisco Webex
Meetings 4.0.

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

Opmerking

Verwante onderwerpen
Een hostaccount aanvragen, op pagina 3

Moderne weergave en Klassieke weergave van Cisco Webex
Meetings

UwWebex-site heeft een nieuw uiterlijk met de naam Moderne weergave. Met deze nieuwe functie krijgt u
een persoonlijk dashboard. De Moderne weergave wordt regelmatig bijgewerkt. Er worden dan nieuwe en
bestaande functies van Klassieke weergave toegevoegd. U kunt kiezen of u uw Webex-site wilt gebruiken in
Moderne weergave of in Klassieke weergave, afhankelijk van de site-instellingen.

Wanneer zowel Moderne weergave als Klassieke weergave beschikbaar zijn, kunt u schakelen tussen de twee
weergaven. Moderne weergave wordt standaard weergegeven, maar uw sitebeheerder kan bepalen of deze
beschikbaar is voor uw site.

Moderne weergave

Als u vanuit de Moderne weergave wilt schakelen naar Klassieke weergave, selecteert uKlassieke weergave
in de linkernavigatiebalk.

Klassieke weergave

Als u vanuit de Klassieke weergave wilt schakelen naar Moderne weergave, selecteert uModerne weergave
naast uw gebruikersnaam bovenaan de pagina.

Verwante onderwerpen
Uw voorkeuren voor een directe vergadering instellen, op pagina 3

Licentie-informatie
• Licenties en kennisgevingen van derden (inclusief gratis software en opensourcesoftware)

• Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

• Aanvullende licentieovereenkomst voor eindgebruikers
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Verwante onderwerpen
Uw accountgegevens bijwerken, op pagina 4

Accounttypen
U kunt een van de volgende twee accounttypen op Cisco Webex Meetings Server hebben:

• Alleen deelnemer: U kunt deelnemen aan vergaderingen, maar geen vergaderingen starten of hosten.
Aangezien dit account niet over hostrechten beschikt, kunt u geen alternatieve host zijn.

• Host: U kunt vergaderingen plannen, starten en hosten. U kunt ook een alternatieve host zijn voor de
vergadering van een andere host.

Verwante onderwerpen
Uw avatar wijzigen in Klassieke weergave, op pagina 5

Een hostaccount aanvragen
Als u hostrechten nodig hebt om vergaderingen te plannen en te hosten, kunt u een aanvraag verzenden naar
de systeembeheerder.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 het gedeelte Hostrechten voor vergaderingen.
Stap 4 Klik op de koppeling Een aanvraag verzenden.

U ontvangt een e-mailbericht dat uw aanvraag is ontvangen. Nadat uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u nog
een e-mail.

Verwante onderwerpen
Belangrijkste functies, op pagina 1

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.
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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
Moderne weergave en Klassieke weergave van Cisco Webex Meetings, op pagina 2

Uw accountgegevens bijwerken
Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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.

• 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
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Verwante onderwerpen
Licentie-informatie, op pagina 2

Uw avatar wijzigen in Klassieke weergave
Erwordt standaard een afbeeldingmet uw initialenweergegeven op uw paginaMijn account. Als uw beheerder
deze functie heeft ingeschakeld, kunt u uw avatar (profielfoto) wijzigen. Uw nieuwe avatar wordt weergegeven
op uw paginaMijn account en in de vergaderingsclient.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 Klik op de koppeling Uploaden.

Als u een avatar wilt verwijderen zonder een nieuwe afbeelding te uploaden, klikt u op de koppeling
Verwijderen. Uw avatar verandert weer in de standaardafbeelding met uw initialen.

Stap 4 Blader naar en selecteer het afbeeldingsbestand dat u als avatar wilt gebruiken.

De ondersteunde bestandstypen zijn PNG, JPG, JPEG en GIF. De minimale afmetingen zijn 160 x 160 pixels
en de maximale bestandsgrootte is 5 MB.

Als u een GIF-bestand met animatie uploadt, wordt alleen het eerste frame in het systeem
weergegeven.

Opmerking

Stap 5 (Optioneel) Gebruik de knoppen Zoomen om in of uit te zoomen en gebruik de muis om de afbeelding te
verplaatsen.

Stap 6 Klik op Uploaden om het bijwerken van uw avatar te voltooien.

Verwante onderwerpen
Accounttypen, op pagina 3

Uw avatar wijzigen in Moderne weergave
Er wordt standaard een afbeelding met uw initialen weergegeven op de tegelMijn persoonlijke ruimte op
uw startpagina. Als uw beheerder deze functie heeft ingeschakeld, kunt u uw avatar (profielfoto) wijzigen.
Uw nieuwe avatar wordt weergegeven op uw startpagina en in de vergaderingsclient.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik opModerne weergave.
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Stap 2 Beweeg de muis over uw profielfoto op de tegelMijn persoonlijke ruimte en klik opWijzigen.

Als u nog geen foto hebt toegevoegd, ziet u uw initialen in een cirkel in plaats van uw profielfoto.

Stap 3 Klik op Afbeelding uploaden.
Stap 4 Blader naar en selecteer het afbeeldingsbestand dat u als avatar wilt gebruiken.

De ondersteunde bestandstypen zijn PNG, JPG, JPEG en GIF. De minimale afmetingen zijn 160 x 160 pixels
en de maximale bestandsgrootte is 5 MB.

Als u een GIF-bestand met animatie uploadt, wordt alleen het eerste frame in het systeem
weergegeven.

Opmerking

Stap 5 Gebruik de knop Zoomen of de schuifbalk om in of uit te zoomen en gebruik de muis om de afbeelding te
verplaatsen.

Stap 6 Klik op Opslaan.
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H O O F D S T U K 2
De Webex Meetings-bureaublad-app gebruiken

• De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app installeren, op pagina 7
• De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app instellen, op pagina 8
• Een vergadering starten, op pagina 9
• Deelnemen aan een vergadering, op pagina 10
• Uw lijst met vergaderingen bekijken, op pagina 11
• Uw opnamen weergeven, op pagina 12
• Uw scherm delen met een videoapparaat, op pagina 12
• Uw voorkeuren instellen, op pagina 14
• Webex-vergaderingen plannen met Microsoft Outlook, op pagina 16
• De bureaublad-app van Webex Meetings bijwerken, op pagina 21

De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app installeren
Installeer de bureaublad-app Cisco Webex Meetings en stel deze in om eenvoudig alle vergaderingen binnen
de app te starten en eraan deel te nemen. Met de bureaublad-app CiscoWebexMeetings kunt u ook integraties
toevoegen om deel te nemen aan vergaderingen vanaf andere apps en videoapparaten in de buurt te detecteren.

Voordat u begint

Als u een eerdere versie van de bureaublad-app Cisco Webex Meetings hebt, moet u die versie verwijderen
voordat u de nieuwe versie installeert.

U moet mogelijk ook toepassingen zoals Microsoft Outlook en alle browsers sluiten voordat u de nieuwe
versie installeert. Deze toepassingen moeten opnieuw worden opgestart en u moet zich mogelijk aanmelden
voordat u de nieuwe interface kunt zien.

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.
Stap 2 Selecteer Downloaden in Moderne weergave.
Stap 3 Selecteer Downloaden.

Windows: Het bestand webexapp.msi wordt gedownload.

Mac: Het bestand webexapp.dmg wordt gedownload.
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Stap 4 Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

De Webex Meetings-bureaublad-app wordt geopend wanneer de installatie is voltooid.

Stap 5 Voer uw e-mailadres van Webex in en selecteer Volgende.
Stap 6 Voer de Webex-site in die u wilt gebruiken voor Webex-vergaderingen en selecteer Volgende.
Stap 7 Voer uw Webex-wachtwoord in en selecteer Aanmelden.

De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app instellen

Windows

Procedure

Stap 1 In de rechterbovenhoek van de bureaublad-app Cisco Webex Meetings selecteert u het tandwielpictogram
.

Stap 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorkeuren.
Stap 3 Gebruik de tabbladen om in uw voorkeuren te navigeren. U kunt het volgende wijzigen:

• Algemeen: stel in dat uw app altijd op uw bureaublad wordt weergegeven en wordt geopend wanneer u
uw computer inschakelt.

• Account: geef uw gebruikersnaam, de Webex-site-URL en het e-mailadres weer dat wordt gebruikt in
de app.

• Vergaderingen: Kies uw agenda en instellingen nu verg aderen.

• Meldingen: schakel meldingen in voor uw vergaderingen en kies wanneer u deze wilt ontvangen.

• Videoapparaten: schakel Automatisch detecteren in om uw app te koppelen aan apparaten in de buurt.

• Intregraties: kies welke programma's u als integraties wilt inschakelen.

Stap 4 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van uw voorkeuren, selecteert u Opslaan.

Mac

Procedure

Stap 1 Selecteer in het app-menu Cisco Webex Meetings.
Stap 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorkeuren.
Stap 3 Gebruik de tabbladen om in uw voorkeuren te navigeren. U kunt het volgende wijzigen:
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• Algemeen: stel in dat uw app altijd op uw bureaublad wordt weergegeven en wordt geopend wanneer u
uw computer inschakelt.

• Account: geef uw gebruikersnaam, de Webex-site-URL en het e-mailadres weer dat wordt gebruikt in
de app.

• Vergaderingen: Kies uw agenda-instellingen.

• Meldingen: schakel meldingen in voor uw vergaderingen en kies wanneer u deze wilt ontvangen.

• Videoapparaten: schakel Automatisch detecteren in om uw app te koppelen aan apparaten in de buurt.

Stap 4 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van uw voorkeuren, selecteert u Toepassen.

Een vergadering starten
Procedure

Er zijn meerdere manieren om een vergadering te starten vanaf de bureaublad-app Cisco Webex Meetings.

• Vanaf het dashboard kunt u selecteren om een vergadering te starten.
• U kunt ook op de knop Starten bovenaan de Cisco Webex Meetings-app klikken.

De knop Starten wordt maximaal 15 minuten vóór uw geplande vergaderingen beschikbaar.Opmerking

• Op het tabblad Lijst met vergaderingen kunt u op Start klikken als u een vergadering wilt starten waarvan
u de host bent.
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Deelnemen aan een vergadering
Procedure

Er zijn meerdere manieren om aan een vergadering deel te nemen vanaf de bureaublad-app Cisco Webex
Meetings:
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• Onder de kopDeelnemen aan een vergadering kunt u een vergaderingsnummer of vergaderingskoppeling
invoeren en op Invoeren klikken om deel te nemen.

• U kunt ook de knop Deelnemen selecteren bovenaan het deelvenster Cisco Webex Meetings wanneer
u bent uitgenodigd voor een vergadering.

De knop Deelnemenwordt maximaal 15 minuten vóór een geplande vergadering weergegeven,
afhankelijk van uw voorkeuren voor meldingen voor vergaderingen.

Opmerking

Uw lijst met vergaderingen bekijken
U kunt onder Aankomende vergaderingen een lijst met uw geplande vergaderingen weergeven. U kunt

selecteren als u een vergadering wilt plannen vanaf uwWebex-site of vanuit Microsoft Outlook.

Als u wilt wijzigen hoe u uw vergaderingen vanuit uw agenda plant of deze functie wilt inschakelen, gaat u
naar Voorkeuren. Zie Uw voorkeuren instellen, op pagina 14 voor meer informatie.

Opmerking

Selecteer Aankomende vergaderingen onder naast de datum en bekijk vervolgens uw lijst met
vergaderingen voor een datum in de agenda.
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Uw opnamen weergeven
Ga naar het tabblad Opnemen voor eenvoudige toegang tot uw lijst met opnamen.Met Uw opnamen
weergeven wordt uw lijst met opnamen geopend op uw Webex-site.

Uw scherm delen met een videoapparaat
Gebruik de optie Verbinding maken met een apparaat om uw scherm draadloos te delen met een
videoapparaat op locatie via de Webex Meetings-bureaublad-app.

Procedure

Stap 1 Selecteer Verbinding maken met een apparaat en selecteer het videoapparaat dat u wilt gebruiken.
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Stap 2 Selecteer Delen op apparaat.
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Stap 3 Selecteer de inhoud die u wilt delen.

Uw voorkeuren instellen
In uw voorkeuren kunt u uw accountinstellingen controleren, uw meldingen voor vergaderingen kiezen,
invoegtoepassingen inschakelen die u wilt gebruiken met uw bureaublad-app Cisco Webex Meetings en
meer.

Voor toegang tot uw voorkeuren voert u een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer in Windows het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Cisco Webex
Meetings-app. Selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst Voorkeuren.

• Selecteer op eenMacCiscoWebexMeetings in het appmenu. Selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst
Voorkeuren.

Windows: Als u de Webex Meetings-integratie met Microsoft Outlook wilt gebruiken, moet deze zijn
ingeschakeld in uw voorkeuren. Als u deze optie wilt inschakelen, gaat u naar Voorkeuren > Integraties.
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Als u wilt wijzigen hoe u uw vergaderingen vanuit uw agenda plant, gaat u naarVoorkeuren >Vergaderingen.
Kies onder het gedeelte Agenda uitWebex ofMicrosoft Outlook.

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van uw voorkeuren, kunt u op Opslaan of Toepassen klikken.
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Webex-vergaderingen plannen met Microsoft Outlook

Integratie met Microsoft Outlook Introduction in de bureaublad-app Webex
Meetings

Webex Meetings Integratie met Microsoft Outlook

De integratie met Microsoft Outlook maakt deel uit van de bureaublad-app Cisco Webex Meetings en biedt
u een eenvoudige manier om vergaderingen vanuit Microsoft Outlook te plannen, te starten en eraan deel te
nemen.

Uw sitebeheerder heeft mogelijk de bureaublad-appCiscoWebexMeetings voor u geïnstalleerd. Als dit niet
het geval is, kunt u deze downloaden vanaf uw Webex-site. Zie De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app
installeren en instellen.

Genodigden van de vergadering zijn niet verplicht Outlook te gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen
die u in Outlook plant en hebben alleen een Webex-account nodig als de vergadering beperkt is tot de
Webex-gebruikers op uw site.

Webex Meetings Opties op de werkbalk van de integratie met Microsoft Outlook

De integratie metMicrosoft Outlook voegt een knop en een vervolgkeuzelijst toe aan het lint op de startpagina
in Outlook. Voor toegang tot uw opties voor het plannen van vergaderingen gaat u naarVergadering plannen >
Meer. De meeste opties spreken voor zich, maar sommige vereisen een verklaring.

• Planningsrechten instellen: hiermee opent u de pagina Planningsrechten > Planningsopties op uw
Webex-site waarop u een gedelegeerde kunt toewijzen die namens u vergaderingen plant en bewerkt.

• Mijn vergaderingen: hiermee opent u de bureaublad-app Cisco Webex Meetings in de lijst met
vergaderingen, waarin u uw geplande Webex-vergaderingen kunt bekijken.

Een vergadering starten in Microsoft Outlook via de Webex
Meetings-bureaublad-app

Voordat u begint

U kunt Cisco Webex-vergaderingen waarvan u de host bent direct vanuit Microsoft Outlook starten.
Vergaderingen starten vanuit Outlook kan sneller zijn, omdat u zich niet hoeft aan te melden bij uwWebex-site.

Een geplande Webex-vergadering starten

Procedure

Stap 1 Ga naar uw agenda van Microsoft Outlook en open uw vergaderitem.
Stap 2 Selecteer Deelnemen aan Webex-vergadering.
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Als u de hostsleutel of de hosttoegangscode nodig hebt, klikt u op de koppeling onderaan het venster voor
het uitnodigen voor de vergadering. SelecteerMeer informatie op uw Webex-site.

Een persoonlijke conferentie starten

Procedure

Stap 1 Ga naar uw agenda van Microsoft Outlook en open het vergaderitem.
Stap 2 Kies het opgegeven nummer.
Stap 3 Volg de audioprompts en voer de hosttoegangscode in. Voer uw pincode in als hierom wordt gevraagd.

Een directe vergadering starten

Procedure

Selecteer vanuit Microsoft Outlook op uw werkbalk Nu vergaderen.

Een vergadering plannen in Microsoft Outlook via de Webex
Meetings-bureaublad-app

Voordat u begint

Vergaderingen plannen, bewerken of annuleren vanuit Microsoft Outlook. Leer de voorwaarden voor het
plannen van een vergadering en ontdek de verschillende soorten vergaderingen die u kunt plannen.

Een vergadering plannen
Niet alle beschikbare functies voor het plannen van vergaderingen op uw Webex-site zijn beschikbaar in de
bureaublad-appCiscoWebexMeetings. De integratie met Microsoft Outlook biedt geen ondersteuning voor
alle herhalingsopties die beschikbaar zijn in Microsoft Outlook. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor
meer informatie.

In alle uitnodigingen voor vergaderingen die u vanuit Microsoft Outlook verzendt, wordt de begintijd van de
vergadering weergegeven in de tijdzone zoals die is ingesteld op uw computer. Dit komt mogelijk niet overeen
met de tijdzonevoorkeuren die u op uw Webex-site hebt ingesteld.

Procedure

Stap 1 Selecteer vanaf het lint op de Startpagina in Microsoft Outlook Vergadering plannen.
Stap 2 Kies in de vervolgkeuzelijst uit de volgende opties:
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• Webex-vergadering plannen:Webex vergaderingen zijn de keuze voor standaardvergaderingen.
• Persoonlijke conferentie plannen: persoonlijke conferenties zijn bedoeld voor vergaderingen via
TSP-audio (telefonie van de serviceprovider).

Stap 3 Selecteer Aan en kies wie u wilt uitnodigen voor uw vergadering.
Stap 4 Voeg een Onderwerp en Locatie toe.
Stap 5 Kies de Begintijd en Eindtijd voor uw vergadering.

Dit omvat de datum, tijd en duur van de vergadering.

Stap 6 Voer eventuele andere noodzakelijke gegevens in de e-mailuitnodiging in en selecteer Verzenden.

Een geplande vergadering bewerken
Zodra u een vergadering met de integratie met Outlook plant, kunt u de vergadering op elk gewenst moment
via Outlook bewerken. U kunt bijvoorbeeld de begintijd wijzigen, een nieuwwachtwoord opgeven, een andere
optie voor de audioverbinding kiezen, enzovoort.

Wanneer u een geplande vergadering bewerkt, wordt een bijgewerkte e-mailuitnodiging verzonden naar de
genodigden en wordt de informatie over de vergadering op uw Webex-site bijgewerkt.

Procedure

Stap 1 Open het geplande vergaderitem in uw Microsoft Outlook-agenda.
Stap 2 Wijzig een van de volgende instellingen:

• Instellingen wijzigen: wijzig de instellingen van uw Webex-vergadering.
• Herhaling: toevoegen of wijzigen van een terugkeerpatroon.
• Als u de tekst in uw e-mailuitnodiging wilt bewerken, typt u in het venster Afspraak.

Stap 3 Selecteer Update verzenden.

Een geplande vergadering annuleren
Als u een vergadering plant met behulp van de integratie met Microsoft Outlook, kunt u de vergadering op
elk gewenst moment in Microsoft Outlook annuleren.

• Als u een Webex-vergadering annuleert via uw Webex-site, worden uw wijzigingen niet weergegeven
in Microsoft Outlook.

• Als u één vergadering in een reeks terugkerendeWebex-vergaderingen annuleert via Microsoft Outlook,
worden de wijzigingen ook weergegeven op uw Webex-site.

Opmerking
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Procedure

Stap 1 Open het geplande vergaderitem in uw Microsoft Outlook-agenda.
Stap 2 Selecteer Vergadering annuleren.
Stap 3 Selecteer Ja in het bevestigingsbericht.
Stap 4 Selecteer Annulering verzenden.

Beperkingen voor terugkeerpatroon
In de volgende tabel staan de verschillen van de terugkeerpatronen tussen Webex en Microsoft Outlook.

Tabel 1: Webex Meetings

Geconverteerd naar Webex-vergaderoptieMicrosoft Outlook-optieType

Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Als u een vergadering plant die om de X
weken terugkeert, waarbij X staat voor
meer dan 1, wordt de vergadering in
Microsoft Outlook gepland zoals u hebt
opgegeven, maar zal deze op uw
Webex-site als een wekelijkse vergadering
worden weergegeven.

De start van de week verwijst altijd naar de
standaardwaarde 'zondag'. Wijzigen wordt
niet ondersteund. Als u de start van de week
wijzigt in een andere dag, wordt de start
van de week niet gesynchroniseerd met de
Webex-site.

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

Wekelijks

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
dag niet ondersteund van elke maand

Maandelijks

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

Niet ondersteund.De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
[dag, weekdag, weekenddag] van [januari
... december]

Jaarlijks
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Tabel 2: Webex Persoonlijke conferenties

Geconverteerd naar Webex-vergaderoptie
Persoonlijke conferentie

Microsoft Outlook-optieType

Dag [x] van elke maand.Dag [x] om de [y] maandenMaandelijks

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

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

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
[dag, weekdag, weekenddag] van [januari
... december]

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
[zondag, Niet ondersteund. maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag] van [januari....december]

Als de periode langer is dan een jaar, wordt
dit omgezet naar één jaar.

Geen einddatum.Einddatum

Als de periode langer is dan een jaar, wordt
dit omgezet naar één jaar.

Eindigt na [x] keer.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt
dit omgezet naar één jaar.

Eindigt op [datum]

DeCiscoWebexMeetings-bureaublad-appinschakelenviaMicrosoftOutlook
(Windows)

Voordat u begint

Leer hoe u uw Cisco Webex Meetings-bureaublad-app voor Microsoft Outlook inschakelt in het menu Start
of rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook.

Controleer uw voorkeuren voor de Cisco Webex Meetings-bureaublad-app

Procedure

Stap 1 Open in het Windows-menu Start de bureaublad-app Cisco Webex Meetings.

Stap 2 Selecteer het tandwielpictogram .
Stap 3 Selecteer Voorkeuren in de vervolgkeuzelijst.
Stap 4 Selecteer het tabblad Integraties.

Gebruikershandleiding voor Cisco Webex Meetings Server versie 4.0
20

De Webex Meetings-bureaublad-app gebruiken
De Cisco Webex Meetings-bureaublad-app inschakelen via Microsoft Outlook (Windows)



Stap 5 Controleer of het selectievakjeMicrosoft Outlook is ingeschakeld.

Controleer uw voorkeuren voor Microsoft Outlook

Procedure

Stap 1 Ga vanuit Microsoft Outlook naar Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.
Stap 2 Selecteer onderaan het pop-upvenster in de vervolgkeuzelijst Beheren: de optie Uitgeschakelde items.
Stap 3 Selecteer Ga....
Stap 4 Klik in het dialoogvenster Uitgeschakelde items op Invoegtoepassing: WebExOI.Addin (ptolkadd.dll).
Stap 5 Selecteer Inschakelen en vervolgens Sluiten.

De bureaublad-app van Webex Meetings bijwerken
U kunt uw Webex Meetings-bureaublad-app bijwerken om ervoor te zorgen dat u over de nieuwste functies
en oplossingen beschikt.

Procedure

Stap 1 Windows: In de rechterbovenhoek van de bureaublad-app Cisco Webex Meetings selecteert u het
tandwielpictogram . Mac: Selecteer in het app-menu Cisco Webex Meetings.

Stap 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Controleren op updates.
Stap 3 Volg de installatie-instructies.
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H O O F D S T U K 3
Opties voor Audio en Nu vergaderen selecteren

• Webex-audio gebruiken, op pagina 23
• Type audio- en videoverbinding, op pagina 24
• De aanmeld- en afsluittoon voor uw vergadering wijzigen, op pagina 25
• Over Persoonlijke conferentie, op pagina 25
• Persoonlijke conferentieaccount maken, op pagina 28
• Een Persoonlijke conferentie instellen, op pagina 29
• Toegangscodes opnieuw genereren, op pagina 30
• Een persoonlijk conferentienummeraccount verwijderen, op pagina 31

Webex-audio gebruiken
Voordat u uw eerste vergadering plant of start, meldt u zich aan bij uw Webex-site en gaat u naar Klassieke
weergave >Mijn account en configureert u uw audio-opties. De instellingen voor Opties voor de
audioverbinding bepalen de standaardopties voor al uw geplande vergaderingen. U kunt de
standaardinstellingen wijzigen wanneer u een vergadering plant.

Via Webex-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.

• 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.

U kunt ook uw gewenste type audioverbinding instellen inModerne weergave. Ga naarVoorkeuren >Audio >
Type audioverbinding.

Tip

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.
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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

• 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
De aanmeld- en afsluittoon voor uw vergadering wijzigen, op pagina 25
Toegangscodes opnieuw genereren, op pagina 30

Type audio- en videoverbinding
Wanneer u een vergadering start of aan een vergadering deelneemt waarin gebruik wordt gemaakt van
Webex-audio, wordt automatisch het dialoogvensterAudio- en videoverbindingweergegeven op uw scherm.
U kunt vervolgens kiezen hoe u verbinding wilt maken. Zie Verbinding maken met audio en video in Cisco
Webex Meetings voor meer informatie.

De optie Mijn videosysteem bellen wordt niet ondersteund op Cisco Webex Meetings Server-sites.Opmerking

Verwante onderwerpen
Persoonlijke conferentieaccount maken, op pagina 28
Een persoonlijk conferentienummeraccount verwijderen, op pagina 31
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De aanmeld- en afsluittoon voor uw vergadering wijzigen
In deze taakwordt beschreven hoe u de toon kunt wijzigen die u hoort wanneer deelnemers uw audiovergadering
binnenkomen of deze verlaten.

U moet over een hostaccount beschikken om opties voor vergaderingen in te stellen.Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 Scroll omlaag naar het gedeelte Opties voor audioverbinding.
Stap 4 Kies welke indicatie u wilt horen wanneer iemand de audioconferentie binnenkomt of deze verlaat.
Stap 5 Selecteer Bijwerken.

Zorg ervoor dat u Bijwerken selecteert voordat u de pagina Mijn account wegklikt. Anders gaan
alle updates die u hebt doorgevoerd verloren.

Opmerking

U kunt ook de toon voor binnenkomen en afsluiten instellen vanuit Moderne weergave. Ga naar
Voorkeuren > Audio > Toon bij binnenkomst en vertrek.

Tip

Verwante onderwerpen
Webex-audio gebruiken, op pagina 23

Over Persoonlijke conferentie

U moet over een hostaccount beschikken om persoonlijke conferentievergaderingen te hosten.Opmerking

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.
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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 paginaMijn accounts
wilt 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 computer met 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.

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.
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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 paginaVergaderingen
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
Een Persoonlijke conferentie instellen, op pagina 29

Persoonlijke conferentieaccount maken

U moet over een hostaccount beschikken om persoonlijke conferentievergaderingen te hosten.Opmerking

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.

Voordat u begint

Persoonlijke conferentie moet zijn ingeschakeld voor uw site.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
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Stap 3 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.
Stap 4 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 5 (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
Type audio- en videoverbinding, op pagina 24

Een Persoonlijke conferentie instellen

U moet over een hostaccount beschikken om persoonlijke conferentievergaderingen te hosten.Opmerking

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.

• 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.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
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Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.
Stap 4 Selecteer een account.

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

Stap 5 Zorg dat de deelnemers aan de vergadering over het inbelnummer en de deelnemertoegangscode beschikken.
Stap 6 De host van de vergadering belt het inbelnummer. De host voert desgevraagd de hosttoegangscode en -PIN

in.
Stap 7 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 verbonden met 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
Over Persoonlijke conferentie, op pagina 25

Toegangscodes opnieuw genereren

Umoet over een hostaccount beschikken om persoonlijke conferentievergaderingen te hosten en toegangscodes
opnieuw te genereren.

Opmerking

Uit beveiligingsoverwegingen kunt u de toegangscode opnieuw genereren.
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Als u toegangscodes opnieuw genereert, beschikken de genodigden over onjuiste toegangscodes voor
aankomende Persoonlijke conferentievergaderingen. Zie De volgende stappen.

Belangrijk

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.

De bestaande accounts worden weergegeven in een lijst.

Stap 4 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
Webex-audio gebruiken, op pagina 23

Een persoonlijk conferentienummeraccount verwijderen

U moet over een hostaccount beschikken om een account voor Persoonlijke conferenties te hebben of te
verwijderen.

Opmerking

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

Als u toegangscodes opnieuw genereert, beschikken de genodigden over onjuiste toegangscodes voor
aankomende Persoonlijke conferentievergaderingen. Dit geldt mogelijk ook voor persoonlijke conferenties
die met andere accounts zijn gepland.

Belangrijk
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
Stap 2 SelecteerMijn account in de rechterbovenhoek van de pagina Vergaderingen.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke conferentie in het gedeelte Opties voor de audioverbinding.

De bestaande accounts worden weergegeven in een lijst.

Stap 4 Selecteer Verwijderen.

Het account wordt verwijderd uit de lijst.

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

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
Type audio- en videoverbinding, op pagina 24
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H O O F D S T U K 4
Deelnemen aan een vergadering

• Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33
• Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail, op pagina 34
• Deelnemen vanuit de Lijst met vergaderingen in Moderne weergave, op pagina 35
• Deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen in Klassieke weergave, op pagina 35
• Deelnemen aan een vergadering met het vergaderingsnummer, op pagina 36
• Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte in Moderne weergave, op pagina 37

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.

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.

De grootte van uw systeem bepaalt het maximale aantal gelijktijdige gebruikers. Als het aantal gebruikers het
maximum bereikt, kunt u niet deelnemen aan een vergadering of deze starten. Als u inbelt bij een vergadering,
wordt een audiobericht afgespeeld om u te informeren dat het systeem de maximale capaciteit heeft 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.

Als u wordt gevraagd een Cisco Webex-invoegtoepassing te installeren. Selecteer Downloaden en volg de
instructies voor het installeren van de vereiste plug-in. Na het installeren van de invoegtoepassing vereisen
sommige browsers dat u deze inschakelt. Raadpleeg de documentatie bij uw browser voor meer informatie
over het inschakelen van invoegtoepassingen.

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

Als u de Chrome-browser gebruikt om een Webex-vergadering te starten of een Webex-opname af te spelen,
moet u mogelijk de CiscoWebex-extensie toevoegen aan uwChrome-browser. Dit is een eenmalige installatie.

Verwante onderwerpen
Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail, op pagina 34
Deelnemen vanuit de Lijst met vergaderingen in Moderne weergave, op pagina 35
Deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen in Klassieke weergave, op pagina 35
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Deelnemen aan een vergadering met het vergaderingsnummer, op pagina 36
Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte in Moderne weergave, op pagina 37

Aan een vergadering deelnemen vanuit een e-mail
Procedure

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
vergaderingstoepassing 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 eenmalige aanmelding (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

Wanneer het vergaderingsvenster wordt geopend, wordt het dialoogvenster Audio-en videoverbinding
weergegeven zodat u kunt selecteren hoe u verbinding wilt maken.

Verwante onderwerpen
Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33
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Deelnemen vanuit de Lijst met vergaderingen in Moderne
weergave

Procedure

DoelOpdracht of actie

Meld u aan op uw Webex-site.Stap 1

Zoek uw vergadering in de tegel Aankomende
vergaderingen. U kunt ook op de koppeling

Stap 2

Vergaderingen klikken om de lijst met
vergaderingen weer te geven.

Klik op Deelnemen naast de titel van de
vergadering.

Stap 3

Verwante onderwerpen
Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33

Deelnemen vanaf de pagina Vergaderingen in Klassieke
weergave

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 tabbladAlle vergaderingen en voert u uw zoekparameters
in om de vergadering te zoeken.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.

Wanneer het vergaderingsvenster wordt geopend, wordt het dialoogvenster Audio-en videoverbinding
weergegeven zodat u kunt selecteren hoe u verbinding wilt maken.

Verwante onderwerpen
Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33
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Deelnemen aan een vergadering met het vergaderingsnummer
U kunt deelnemen aan een vergadering door gebruik te maken van het vergaderingsnummer, ongeacht of u
bent aangemeld bij Cisco Webex of niet.

Procedure

Voer een van de volgende handelingen uit:

ActieAls

1. Voer het vergaderingsnummer in op de tegel
Deelnemen aan een vergadering en klik op de
groene pijl Deelnemen.

2. Voer indien nodig het wachtwoord voor de
vergadering in.

3. Klik op Deelnemen aan vergadering.

U bent al aangemeld bij uw Webex-site in Moderne
weergave

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 in Klassieke
weergave

1. Open uw webbrowser en navigeer naar uw
Webex-site.

2. Voer de gevraagde informatie in op de tegel
Deelnemen aan een vergadering en klik op de
groene pijl Deelnemen.

U bent nog niet aangemeld bij uw Webex-site in
Moderne weergave
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ActieAls

1. Open uw webbrowser en navigeer naar uw
Webex-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 uw Webex-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 in
Klassieke weergave

Tips voor probleemoplossing

Als u niet aan de vergadering kunt deelnemen via het vergaderingsnummer, 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.

• Als uw gegevens juist zijn, zoekt u de vergadering op de pagina Vergaderingen en probeert u deel te
nemen via de koppeling.

Verwante onderwerpen
Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33

Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte in
Moderne weergave

U kunt deelnemen aan een vergadering in iemands persoonlijke ruimte vanaf de Webex-site in Moderne
weergave.

Procedure

Stap 1 Voer de id van de persoonlijke ruimte van de host in op de tegel Deelnemen aan een vergadering en klik op
de groene pijl Deelnemen.

Stap 2 Klik op Deelnemen aan vergadering.
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Als de host nog niet deelneemt aan de vergadering of de vergadering is vergrendeld, moet u in de
lobby wachten totdat de host er is. U kunt op de knop Host op de hoogte stellen klikken om een
e-mailmelding naar de host te verzenden.

Tip

Verwante onderwerpen
Voordat u deelneemt aan een vergadering, op pagina 33
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H O O F D S T U K 5
Een vergadering starten of plannen

• Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Moderne weergave, op pagina 39
• Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Klassieke weergave, op pagina 40
• Een Cisco Webex-vergadering plannen namens een andere host, op pagina 42
• Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen, op pagina 43
• Een vergadering starten vanaf de Webex-site in Moderne weergave, op pagina 44
• Een vergadering starten vanaf de Webex-site in Klassieke weergave, op pagina 44
• Een directe vergadering starten vanuit uw persoonlijke ruimte in Moderne weergave, op pagina 45
• Een directe vergadering starten in Klassieke weergave, op pagina 46
• Een vergadering zoeken, op pagina 47
• Aankomende vergaderingen weergeven in Moderne weergave, op pagina 48
• Een vergadering bewerken, op pagina 48
• Een terugkerende vergadering bewerken, op pagina 49
• Een vergadering annuleren, op pagina 51
• Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 51

Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Moderne
weergave

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.
Stap 2 Als u in Klassieke weergave zit, selecteert uModerne weergave.

Stap 3 Selecteer inModerneweergave de optieEen vergadering plannen om naar de paginaEen vergadering
plannen te gaan.

Stap 4 Voer een naam voor de vergadering in het Onderwerp van de vergadering in, selecteer de Datum en tijd,
met inbegrip van de tijdzone, en voer in Deelnemers de e-mailadressen in van de personen die u uitnodigt.
In het veld Deelnemers worden suggesties voor personen die u eerder hebt uitgenodigd, bestaande accounts
op uw Webex-site en contactpersonen uit uw adresboek weergegeven.
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Stap 5 U kunt instellen dat uw vergadering opnieuw plaatsvindt door het selectievakje Herhaling in te schakelen.
U kunt instellen dat uw vergadering wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of met een ander interval plaatsvindt.

Stap 6 Als u andere opties wilt selecteren, selecteert uMeer weergeven.

• In Opnemen kunt u Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint inschakelen.

Stap 7 Selecteer Starten om direct met de vergadering te starten of Plannen om de vergadering voor een later tijdstip
te plannen.

Verwante onderwerpen
Een Cisco Webex-vergadering plannen namens een andere host, op pagina 42
Een vergadering plannen namens een andere host in Moderne weergave, op pagina 42
Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 51

Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Klassieke
weergave

Voordat u begint

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

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
Stap 2 Selecteer boven aan de pagina Vergaderingen de optie Plannen.

De pagina Een Webex-vergadering plannen wordt weergegeven.

U kunt een vergadering namens een andere host plannen als de host u heeft dit heeft toegestaan in
de eigen accountvoorkeuren. Selecteer de host vanuit 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 plannenmet gebruik van de rechten
van de host.

Opmerking

Stap 3 Specificeer de volgende informatie voor uw vergadering:

• Wat: waar gaat de vergadering over?
• Wanneer: wanneer vindt de vergadering plaats?

U kunt een herhalende 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
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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 u mogelijk 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 4 Selecteer uw type audioverbinding.

De audio-opties kunnen alleen worden gewijzigd op de planningspagina door het vergaderingstype
te wijzigen. De beschikbare opties worden aangegeven met 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.

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

Opmerking

Stap 5 (Optioneel) Voer voor een Webex-vergadering het vergaderingswachtwoord in.

• Voer eenwachtwoord in als u uw vergaderingen privé wilt maken. Uw genodigdenmoeten het wachtwoord
voor de vergadering invoeren om aan de vergadering te kunnen deelnemen, tenzij zij reeds aangemeld
zijn bij hun Webex-account.

• Voor extra beveiliging schakelt uWachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging in. Als u het
wachtwoord uitsluit, wordt het niet weergegeven op de pagina met vergaderingsgegevens en in
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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 6 (Optioneel) Schakel het selectievakje Deze vergadering opnemen in om automatisch een opname te laten
starten als de vergadering begint.

Als de host deelneemt als een deelnemer en vervolgens de hostsleutel gebruikt om de hostrol aan
te nemen, wordt de vergadering niet automatisch gestart. In dit geval moet de host de opname
handmatig starten.

Opmerking

Stap 7 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

Een Cisco Webex-vergadering plannen namens een andere
host

Als u een vergadering namens iemand anders wilt plannen, moet deze persoon een andere host hebben
toegestaan om namens hem of haar vergaderingen te plannen.

Wanneer u een vergadering plant voor een andere host, kunnen zowel u als de andere host de vergadering
wijzigen.

Verwante onderwerpen
Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Moderne weergave, op pagina 39
Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 51

Een vergadering plannen namens een andere host in Moderne weergave

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site.

Stap 2 Selecteer de optie Een vergadering plannen om naar de pagina Een vergadering plannen te gaan.
Stap 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Plannen voor de naam van de host voor wie u de vergadering plant.

Voordat deze optie wordt weergegeven, moet de persoon voor wie u de vergadering plant een andere host
hebben toegestaan om namens u vergaderingen te plannen.

Stap 4 Voer de details van de vergadering in.
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Als u wilt dat andere hosts de vergadering kunnen starten, schakelt u het selectievakje Laat iedereen met
een hostaccount op deze site of iedereen die deelneemt vanaf een Cisco Webex-videoapparaat met
cloudregistratie in deze organisatie mijn vergadering hosten in.

Stap 5 Selecteer Plannen om uw vergadering voor een later tijdstip te plannen.

Verwante onderwerpen
Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Moderne weergave, op pagina 39
Ondersteuning terugkeerpatroon, op pagina 51

Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen

Zowel u als de persoon die vergaderingen voor u plant, moet een hostaccount hebben om een vergadering te
plannen.

Opmerking

U kunt toestemming verlenen aan een of meer gebruikers om namens u vergaderingen te plannen via de
Webex-site of via de integratie van de Cisco Webex Meetings-bureaublad-app met Microsoft 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.

Deze taak gaat uit van het volgende:

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

• Voor het plannen in Microsoft Outlook moet u allebei zowel Outlook als de integratie van Webex
Meetings-bureaublad-app met Outlook hebben geïnstalleerd.

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

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.

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 Klik voorModerne weergave opVoorkeuren > Plannen > Planningsrechten. Klik voor Klassieke weergave
op Klassieke weergave >Mijn account > Sessieopties > Planningsrechten.

Stap 3 Om planningstoestemming te geven, voert u de e-mailadressen van de gebruikers in die u toestemming geeft
om vergaderingen namens u te plannen.

Stap 4 klik op Opslaan of Bijwerken.
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Een vergadering starten vanaf de Webex-site in Moderne
weergave

Procedure

Als u de vergadering host, meldt u zich op de geplande tijd aan bij uw Webex-site. In de moderne weergave
wordt de lijst met aankomende vergaderingen weergegeven in de tegel Aankomende vergaderingen, die u
onderaan uw scherm kunt vinden. Zoek uw vergadering en selecteer Starten om te beginnen.

Een vergadering starten vanaf de Webex-site in Klassieke
weergave

U moet over een hostaccount beschikken om een vergadering te plannen.Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.

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
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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.

Volgende stappen

Na het installeren van de invoegtoepassing vereisen sommige browsers dat u deze inschakelt.

• Als u Chrome gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat rechtsbovenaan uw pagina
wordt weergeven. Selecteer de optie Invoegtoepassingen altijd toestaan... en klik vervolgens opGereed.

• Als u Firefox gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat aan het begin van uw URL
(voor https:) wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Toestaan en onthouden.

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

Opmerking

Als u de Chrome-browser gebruikt om een Webex-vergadering te starten of een Webex-opname af te spelen,
moet u mogelijk de CiscoWebex-extensie toevoegen aan uwChrome-browser. Dit is een eenmalige installatie.

Een directe vergadering starten vanuit uw persoonlijke ruimte
in Moderne weergave

Een persoonlijke ruimte is uw eigen virtuele conferentieruimte. Deze is altijd beschikbaar en hoeft nooit te
worden geboekt. Deelnemers kunnen gemakkelijk deelnemen aan uw Persoonlijke ruimte via de koppeling
van uw persoonlijke ruimte, uw e-mailadres of uw telefoonnummer.

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.
Stap 2 Als u in Klassieke weergave zit, selecteert uModerne weergave.
Stap 3 Selecteer in Moderne weergave de optie Vergadering starten op de tegelMijn persoonlijke ruimte.
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U kunt de URL van de persoonlijke ruimte naar de deelnemers sturen in een bericht. U kunt de URL van uw
persoonlijke ruimte vinden in de tegel Persoonlijke ruimte of tijdens een vergadering door te gaan naar de
bedieningselementen voor vergaderingen >Meer opties > Vergaderingskoppeling kopiëren op uw
Webex-site.

Een directe vergadering starten in Klassieke weergave

U moet over een hostaccount beschikken om een vergadering te plannen.Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
Stap 2 Selecteer bovenaan uw pagina Vergaderingen de optie Nu vergaderen.
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.

• 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.
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Als het wachtwoordveld niet wordt weergegeven, is het mogelijk dat u geen wachtwoord voor de
vergadering hebt ingesteld in uw accountinstellingen 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

Na het installeren van de invoegtoepassing vereisen sommige browsers dat u deze inschakelt.

• Als u Chrome gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat rechtsbovenaan uw pagina
wordt weergeven. Selecteer de optie Invoegtoepassingen altijd toestaan... en klik vervolgens opGereed.

• Als u Firefox gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat aan het begin van uw URL
(voor https:) wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Toestaan en onthouden.

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

Opmerking

Een vergadering zoeken
Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.

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 Klik op Klassieke weergave en klik vervolgens op het tabblad Alle vergaderingen.
De pagina Alle vergaderingen geeft tot 50 vergaderingen weer waar u de host bent, inclusief actieve
vergaderingen, toekomstige vergaderingen en vergaderingen waarvan de geplande begintijd al voorbij is,
maar de vergadering nog niet is begonnen. Als u de lijst met vergaderingen waarvoor u uitgenodigd bent wilt
bekijken, kiest u deze optie uit de vervolgkeuzelijst.

Standaard worden op de pagina Alle vergaderingen maximaal 50 vergaderingen weergegeven voor de
komende drie maanden waarvan u de host bent, inclusief vergaderingen die al bezig zijn of aanstaande
vergaderingen. Als u de lijst met vergaderingen waarvoor u uitgenodigd bent wilt bekijken, kiest u deze optie
uit de vervolgkeuzelijst.

Als u een account voor Alleen deelnemer hebt, ziet u alleen een lijst met vergaderingen waarvoor u bent
uitgenodigd.

Als een vergadering in Klassieke weergave is begonnen en beëindigd, wordt deze verwijderd uit de pagina
Vergaderingen. Indien een opname beschikbaar is voor die vergadering, vindt u deze op de paginaOpnamen.
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Stap 3 Voer uw zoekparameters in.
Stap 4 Selecteer Zoeken.

Uw zoekresultaten worden aan de lijst met vergaderingen toegevoegd.

Aankomende vergaderingen weergeven in Moderne weergave
Procedure

DoelOpdracht of actie

Meld u aan op uw Webex-site.Stap 1 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

Via de tegelAankomende vergaderingen kunt
u maximaal twee aankomende vergaderingen

Klik opModerne weergave.Stap 2

bekijken. Als u de host bent, kunt u Starten
selecteren wanneer u klaar bent om uw
vergadering te starten.

Als umeer dan twee aankomende vergaderingen
hebt, kunt u in de linkerbenedenhoek van de

Stap 3

tegelAlle vergaderingenweergeven selecteren
om uw lijst met vergaderingen te bekijken.

U kunt in de linkernavigatiebalk ook
Vergaderingen selecteren om de vergaderingen

Stap 4

te bekijken die u binnen een gespecificeerd
datumbereik hebt gepland.

Een vergadering bewerken
In deze taak wordt beschreven hoe u een enkele vergadering kunt bewerken. Zie het onderwerp Een
terugkerende vergadering bewerken, op pagina 49 als u een terugkerende vergadering wilt bewerken.

U moet over een hostaccount beschikken om vergaderingen te plannen en te bewerken.Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.

Gebruikershandleiding voor Cisco Webex Meetings Server versie 4.0
48

Een vergadering starten of plannen
Aankomende vergaderingen weergeven in Moderne weergave



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 Klik voor Moderne weergave op Vergaderingen. Klik voor Klassieke weergave op Klassieke weergave >
Alle vergaderingen.

Stap 3 Selecteer het onderwerp van de vergadering die u wilt bewerken.
Stap 4 Selecteer Bewerken.
Stap 5 Wijzig de vergaderingsparameters.
Stap 6 Selecteer voor Moderne weergave Opslaan. Selecteer voor Klassieke weergave een optie om op te slaan:

• Opslaan en iedereen waarschuwen: slaat uw updates op en verzendt een bijgewerkte melding van de
vergadering naar alle 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 terugkerende vergadering bewerken

Als u uw vergadering oorspronkelijk had gepland met Microsoft Outlook, bewerk uw vergadering dan in
Outlook, om ervoor te zorgen dat de informatie over de vergadering gesynchroniseerd blijft met uw
Outlook-agenda.

Tip

U moet over een hostaccount beschikken om vergaderingen te plannen en te bewerken.Opmerking

Procedure

DoelOpdracht of actie

Meld u aan op uw Webex-site.Stap 1 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

Klik voorModerne weergave opVoorkeuren >
Plannen > Planningsrechten. Klik voor

Stap 2

Klassieke weergave op Klassieke weergave >
Mijn account > Sessieopties >
Planningsrechten.

De pagina met vergaderingsgegevens wordt
weergegeven.

Selecteer het onderwerp van de vergadering die
u wilt bewerken.

Stap 3
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DoelOpdracht of actie

Selecteer Bewerken.Stap 4

Selecteer of u één vergadering uit deze reeks
vergaderingen wilt bewerken of de hele reeks.

Stap 5 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
vergaderingsmeldingmet 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

Wijzig de vergaderingsparameters.Stap 6

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

Selecteer voor Moderne weergave Opslaan.
Selecteer voor Klassieke weergave een optie
om op te slaan:

Stap 7

• Opslaan en iedereenwaarschuwen: slaat
uw updates op en verzendt een bijgewerkte
melding van de vergadering naar alle
genodigden.

• Alleen opslaan: slaat uw updates op, maar
verzendt geen bijgewerkte
vergaderingsmelding naar uw genodigden.
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Een vergadering annuleren
U kunt elke vergadering die u hebt gepland, annuleren vanaf de pagina met vergaderingsgegevens. Door een
vergadering te annuleren, wordt deze verwijderd uit de lijst met vergaderingen op de pagina Vergaderingen.

Als u uw vergadering oorspronkelijk had gepland met Microsoft Outlook, annuleer uw vergadering dan in
Outlook om ervoor te zorgen dat de informatie over de vergadering gesynchroniseerd blijft met uw
Outlook-agenda.

Tip

U moet over een hostaccount beschikken om vergaderingen te plannen of te annuleren.Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw Webex-site.

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 Klik voor Moderne weergave op Vergaderingen. Klik voor Klassieke weergave op Klassieke weergave en
klik op het tabblad Alle vergaderingen.

Stap 3 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.

Stap 4 Klik op Annuleren of Verwijderen en vervolgens op bevestigen wanneer het dialoogvenster wordt
weergegeven.

• Als deze vergadering deel uitmaakt van een terugkerende reeks, selecteer dan of u alleen deze vergadering
wilt verwijderen of de hele reeks vergaderingen.

• Als er genodigden zijn voor de vergadering, selecteert u in Klassieke weergave of u een annuleringsbericht
per e-mail wilt verzenden aan alle genodigden.

Stap 5 Voor vergaderingenmet uitgenodigde deelnemers selecteert u in Klassiekeweergave of u een annuleringsbericht
per e-mail wilt verzenden naar alle uitgenodigde deelnemers en selecteert u vervolgens OK

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.
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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.

Belangrijk

U moet over een hostaccount beschikken om vergaderingen te plannen of instellingen ervan te wijzigen.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

• 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
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Verwante onderwerpen
Een Cisco Webex-vergadering plannen namens een andere host, op pagina 42
Een vergadering plannen namens een andere host in Moderne weergave, op pagina 42
Een vergadering plannen vanaf de Webex-site in Moderne weergave, op pagina 39
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H O O F D S T U K 6
Een mobiel apparaat gebruiken

• Cisco Webex Meetings downloaden op een mobiel apparaat, op pagina 55
• Aanmelden bij Webex vanaf een mobiel apparaat, op pagina 55
• Een vergadering plannen met een mobiel apparaat, op pagina 56
• Een vergadering starten met een mobiel apparaat, op pagina 57
• Deelnemen aan een vergadering vanaf een mobiel apparaat, op pagina 57
• Een SSL-certificaat installeren op een mobiel apparaat, op pagina 57

Cisco Webex Meetings downloaden op een mobiel apparaat
Ga naar uw Webex-site:

• Klik voor Moderne weergave op Downloaden >Mobiele app > App Store of Google Play.

• Klik voor Klassieke weergave op Klassieke weergaveDownloaden Webex voor mobiele
apparatenDoorgaan.

U ontvangt een activerings-e-mail met instructies en koppelingen naar de App Store of Google Play.

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

Verwante onderwerpen
Een vergadering plannen met een mobiel apparaat, op pagina 56
Aanmelden bij Webex vanaf een mobiel apparaat, op pagina 55

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 koppeling 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.
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• 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 uw Webex-site niet is
geconfigureerd voor eenmalige aanmelding, voer u uwWebex-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 uw Agenda-app. Tik op de vergaderingskoppeling in deze
uitnodiging om Webex 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 met uw
vergaderingsnummer deel te nemen niet ondersteund, tenzij u zich eerder hebt
aangemeld vanaf uw mobiele apparaat.

Tip

Verwante onderwerpen
Cisco Webex Meetings downloaden op een mobiel apparaat, op pagina 55
Een vergadering plannen met een mobiel apparaat, op pagina 56

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

Procedure

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 Als u een vergadering wilt starten, tikt u op Starten.
Stap 5 (Optioneel) Tik op Plannen om een vergadering te plannen voor later. U gaat terug naar het schermMijn

vergaderingen.

Verwante onderwerpen
Cisco Webex Meetings downloaden op een mobiel apparaat, op pagina 55
Aanmelden bij Webex vanaf een mobiel apparaat, op pagina 55
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Een vergadering starten met een mobiel apparaat
U kunt een geplande vergadering of een directe vergadering starten vanaf uw mobiele apparaat.

• Als u een geplande vergadering wilt starten, opent u de Webex Meetings-app en veegt u naar rechts om
naar het scherm Mijn vergaderingen te gaan. Zoek vervolgens uw vergadering en tik op Starten.

• Als u een directe vergadering wilt starten in uw Persoonlijke ruimte, opent u de Webex Meetings-app
en tikt u op Vergadering starten.

Verwante onderwerpen
Een SSL-certificaat installeren op een mobiel apparaat, op pagina 57

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 uwWebex-account, tik opDeelnemen aan vergadering en voer het vergaderingsnummer,
de vergaderings-URL of de gebruikersnaam van de host 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.

Gebruikers moeten over een actieve, snelle internetverbinding voor hun mobiele apparaat beschikken.

Procedure

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.
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e) Tik op Gereed.

Verwante onderwerpen
Een vergadering starten met een mobiel apparaat, op pagina 57
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H O O F D S T U K 7
Een vergadering met massasnelkiezen starten
of eraan deelnemen

• Groeps- en deelnemerssjablonen downloaden, op pagina 59
• Een vergadering met massasnelkiezen starten, op pagina 60
• Aan een vergadering met massasnelkiezen deelnemen, op pagina 62

Groeps- en deelnemerssjablonen downloaden
Met de massasnelkiesfunctie kunnen hosts een vergadering snel en eenvoudig starten met een vooraf
vastgestelde groep mensen.

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

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Klassieke weergave.
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 nieuwe
massasnelkiesgroep, zoals de groepsnaam en de hostpincode.
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• 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 uwmassasnelkiesvergadering 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 optieOnbeperkte belpogingenwordt 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.

Tip

Stap 4 Selecteer de koppeling Deelnemerssjabloon 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.

• 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.

Tip

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
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Voordat u begint

• U moet een massasnelkieshost zijn om een massasnelkiesvergadering te starten.

• 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

Procedure

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.
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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.

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.

Eenmassasnelkiesvergadering is anders dan andere soorten CiscoWebex-vergaderingen omdat de vergadering
blijft bestaan tot de laatste aanwezige persoon in de vergadering het gesprek 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

Procedure

Stap 1 Wanneer u een massasnelkiesoproep beantwoordt, voert u een deelnemerspincode in om aan de vergadering
deel te nemen.
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Als u een host bent, maar u de vergadering niet hebt gestart, en u een massasnelkiesoproep 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 8
Opnamen van vergaderingen beheren

• Uw vergadering opnemen, op pagina 65
• Een opname zoeken, op pagina 66
• Een vergaderingsopname afspelen, op pagina 66
• Een opname van een vergadering of de Webex-speler voor netwerkopnamen downloaden, op pagina 67
• Een vergaderingsopname delen, op pagina 68
• Een vergaderingsopname verwijderen, op pagina 69

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 opnamen, voor vergaderingen
die u hebt gepland, op de pagina Opnamen van uw Webex-site in Klassieke weergave. Alleen de host van
de vergadering heeft rechten voor opnemen en ontvangt een e-mailmelding wanneer de opname beschikbaar
is.

Als uw beheerder de functie heeft ingeschakeld, wordt een aankondiging afgespeeld wanneer de opname
begint, om alle deelnemers op de hoogte te brengen dat de vergadering wordt opgenomen. Voor iedereen die
deelneemt aan de vergadering nadat de opname is gestart, wordt een bericht afgespeeld met de mededeling
dat de vergadering wordt opgenomen.

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

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

• De optie wordt niet ondersteund voor alleen-audiovergaderingen (PCN-vergaderingen en
Webex-vergaderingen waaraan alleen telefoongebruikers deelnemen). Als u wilt dat de opname
automatisch wordt gestart, moet de host of een alternatieve host de vergadering starten vanaf internet.

• Als er eerst een deelnemer aan de vergadering deelneemt (voordat de host of een alternatieve host de
vergadering vanaf internet start), wordt de opname niet automatisch gestart. Alleen de host en alternatieve
hosts hebben opnamerechten. In dit scenario kan de host de opname handmatig starten.

• Als de host deelneemt aan de vergadering als een deelnemer en vervolgens de hostsleutel gebruikt om
de hostrol aan te nemen, wordt de opname niet automatisch gestart. In dit scenario kan de host de opname
handmatig starten.

Opmerking
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Procedure

Als u uw vergadering wilt opnemen, selecteert u het pictogram Opnemen in de bedieningselementen voor
vergaderingen die onderaan het scherm worden weergegeven.

De opname wordt direct gestart. 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 de vergadering is afgelopen, wordt de opname
opgeslagen als bestand.

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

De weergegeven opnamen zijn beperkt tot vergaderingen die u hebt gepland. Als u een alternatieve host van
een bepaalde vergadering bent, wordt de opname niet weergegeven op uw pagina Opnamen en verzendt het
systeem geen e-mailmelding naar u wanneer de opname is voltooid. Deze beperkingen zijn ook van toepassing
als u de gebruiker bent die de vergadering of de 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.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 Klik op het tabblad Opnamen.
Stap 3 Voer een zoekterm in en selecteer Zoeken.

Uw zoekresultaten worden aan de opnamelijst toegevoegd.

Een vergaderingsopname afspelen
Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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
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Stap 2 Klik op het tabblad Opnamen.
Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.

Als de lijst met vergaderingen te lang is, kunt u zoeken naar de opname. Voer een zoekterm in en
klik vervolgens op 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

Na het installeren van de invoegtoepassing vereisen sommige browsers dat u deze inschakelt.

• Als u Chrome gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat rechtsbovenaan uw pagina
wordt weergeven. Selecteer de optie Invoegtoepassingen altijd toestaan... en klik vervolgens opGereed.

• Als u Firefox gebruikt, klikt u op het pictogram voor invoegtoepassingen dat aan het begin van uw URL
(voor https:) wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Toestaan en onthouden.

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

Opmerking

Als u de Chrome-browser gebruikt om een Webex-vergadering te starten of een Webex-opname af te spelen,
moet u mogelijk de CiscoWebex-extensie toevoegen aan uwChrome-browser. Dit is een eenmalige installatie.

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 de melding krijgt dat u vergaderingsopnamen moet opslaan omdat datacenters worden samengevoegd,
downloadt u de opnamen naar uw lokale pc.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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

Gebruikershandleiding voor Cisco Webex Meetings Server versie 4.0
67

Opnamen van vergaderingen beheren
Een opname van een vergadering of de Webex-speler voor netwerkopnamen downloaden



Stap 2 Klik op het tabblad Opnamen.
Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.

Als de lijst met vergaderingen te lang is, kunt u zoeken naar de opname. Voer een zoekterm in en
klik vervolgens op 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 in Klassieke weergave.

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) (Voor Windows-gebruikers) 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.

Een vergaderingsopname delen
Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 Klik op het tabblad Opnamen.
Stap 3 Zoek de vergaderingsopname die u wilt openen.

Als de lijst met vergaderingen te lang is, kunt u zoeken naar de opname. Voer een zoekterm in en
klik vervolgens op 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.
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Het systeem verstuurt een e-mail naar de opgegeven gebruikers met instructies voor het openen van de
vergaderingsopname.

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

Een vergaderingsopname verwijderen
Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Webex-site en klik vervolgens op Klassieke weergave.

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 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 9
Toegankelijkheid

• Audio CAPTCHA gebruiken, op pagina 71
• Sneltoetsen, op pagina 72
• Ondersteuning voor schermlezers, op pagina 76
• Ondersteuning voor slechtzienden, op pagina 76
• Toegankelijkheids standaarden, op pagina 76
• Werken met de lijst Deelnemers, op pagina 76
• Tekst kopiëren uit het chatvenster, op pagina 77
• Tekst invoeren in een invoervak, op pagina 77
• Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen voor vergaderingen tijdens delen, op pagina 78

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 ervoor kiest om het wachtwoord opnieuw in te stellen via de koppeling
Wachtwoord vergeten. U kunt bij wijze van alternatief ook gesproken tekst invoeren.

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

Procedure

Stap 1 Ga naar de koppeling Naar een audio-uitdaging luisterenmet 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 koppelingOpnieuw afspelenmet 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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Verwante onderwerpen
Ondersteuning voor schermlezers, op pagina 76
Sneltoetsen, op pagina 72

Sneltoetsen
Sneltoetsen voor nieuwe bedieningselementen voor de vergadering

DoelDruk op

De bedieningselementen voor vergaderingen
weergeven of verbergen

Ctrl + Shift + Q

Windows

DoelDruk op

De bedieningselementen voor vergaderingen
weergeven of verbergen

Ctrl + Shift + Q

Een actie annuleren of een actief venster, menu,
deelvenster of melding in de modus Delen op volledig
scherm sluiten

Esc

Toegang tot Webex Meetings HelpF1

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte
met deelvensters

F6

• Schakelen tussen de weergave van deelvensters

• Schakelen tussen de tabbladen in de volgende
dialoogvensters:

• 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 (Webex
Meetings)

• Deelvenster Vraag en antwoord (Webex
Events)

• Deelvenster Ondertiteling

• Venster Bestandsoverdracht

• Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

• Werken met de deelnemerslijst

• Tekst kopiëren uit het deelvenster Chatten

Shift + F10

Gebruik tijdens het delen van bestanden om terug te
keren naar de vorige dia

PgUp

Gebruik tijdens het delen van bestanden om naar de
volgende dia te gaan

PgDn

Een dialoogvenster sluitenAlt + F4

Tekst kopiëren uit het deelvenster ChattenCtrl + A

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering
weergeven tijdens het delen

Ctrl + Alt + Shift

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen
van vergaderingen verbergen tijdens het delen (Webex
Meetings)

Het vensterWebex Events verbergen (Webex Events)

Ctrl + Alt + Shift + H

Uw audio dempen of het dempen opheffenCtrl + M

Alle deelnemers toestaan te delenCtrl + Alt + S

Privileges toewijzen aan deelnemersCtrl + K

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een
bestand

Ctrl + Shift +

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van
een bestand

Ctrl + Shift + >

Inzoomen tijdens delenCtrl + +
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DoelDruk op

Uitzoomen tijdens delenCtrl - -

Het paginaformaat aanpassen aan de viewer tijdens
delen

Ctrl + Shift + W

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina,
dia of whiteboard in alle inhoudviewers van
deelnemers met de weergave in uw eigen viewer

Ctrl + Shift + Y

Uw scherm delenCtrl + Alt + D

Een toepassing delenCtrl + Alt + A

Een bestand of video delenCtrl + Alt + O

Een whiteboard delenCtrl + Alt + N

Bladeren om een bestand te openen en te delenCtrl + O

Een gedeeld bestand of whiteboard sluitenCtrl + W

De laatste actie ongedaan makenCtrl + Z

De laatste actie opnieuw uitvoerenCtrl + Y

Mac

DoelDruk op

Een actie annuleren of een actief venster, menu,
deelvenster of melding in de modus Delen op volledig
scherm sluiten

Esc

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen
van vergaderingen verbergen tijdens het delen (Webex
Meetings)

Het vensterWebex Events verbergen (Webex Events)

Command + H

De vergadering of gebeurtenis vergrendelenCommand + R

Iedereen dempenCommand + Shift + U

Privileges toewijzen aan deelnemersCommand + K

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een
bestand

Command + Shift + L

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van
een bestand

Command + Shift + R

Inzoomen tijdens delenCommand + >
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DoelDruk op

Uitzoomen tijdens delenCommand +

Het paginaformaat aan de beschikbare breedte
aanpassen

Command + Option + 0

Het paginaformaat aanpassen aan de viewer tijdens
delen

Command + 0

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina,
dia of whiteboard in alle inhoudviewers van
deelnemers met de weergave in uw eigen viewer

Command + Y

Uw scherm delenOption + Command + K

Een bestand of video delenOption + Command + P

Een webbrowser delenOption + Command + B

Een whiteboard delenCommand + N

Bladeren om een bestand te openen en te delenCommand + O

Een gedeeld bestand of whiteboard sluitenCommand + W

Pagina toevoegen tijdens het delen van een bestandCommand + Shift + N

De laatste actie ongedaan makenCommand + Z

De laatste actie opnieuw uitvoerenCommand + Shift + Z

Voorkeuren openenCommand + ,

De vergadering of gebeurtenis beëindigenCommand + L

Schakelen tussen het gedeelte hoofdvideo en het
gedeelte met deelvensters of van deelvenster wijzigen.

F6 of Shift + F6

(WBS33.8 en later)

Schakelen tussen de zichtbare knoppen in de volgende
deelvensters:

• Deelvenster Deelnemers

• Chat-venster

• Deelvenster Aantekeningen (Webex Meetings)

• Deelvenster Ondertiteling

• DeelvensterMultimediaviewer

• DeelvensterVraag en antwoord (Webex Events)

• Deelvenster Enquête

Tab of Shift + Tab

(WBS33.8 en later)
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Verwante onderwerpen
Audio CAPTCHA gebruiken, op pagina 71
Ondersteuning voor schermlezers, op pagina 76

Ondersteuning voor schermlezers
De toepassingen Webex Meetings en Webex Events zijn getest om te werken met de nieuwste versie van de
Freedom Scientific JAWS-schermlezer.

• Alle toetsenbordsneltoetsen die worden weergegeven in het gedeelte Toetsenbordnavigatie werken met
de schermlezers.

• Schermlezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde
bureaubladen.

Verwante onderwerpen
Audio CAPTCHA gebruiken, op pagina 71
Sneltoetsen, op pagina 72

Ondersteuning voor slechtzienden
Cisco Webex Meetings heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden.

• Deze toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturingssysteem.

• De toepassing ondersteunt de zoomfunctionaliteit van het besturingssysteem.

Verwante onderwerpen
Werken met de lijst Deelnemers, op pagina 76
Toegankelijkheids standaarden, op pagina 76

Toegankelijkheids standaarden
Bekijk de toegankelijkheids sjablonen voor de WebEx meetings- vrijwillige product voor meer informatie
over toegankelijkheids ondersteuning in Cisco Webex Meetings.

Verwante onderwerpen
Werken met de lijst Deelnemers, op pagina 76
Ondersteuning voor slechtzienden, op pagina 76

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.
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• 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.

Procedure

Stap 1 Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudgedeelte 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.

Verwante onderwerpen
Toegankelijkheids standaarden, op pagina 76
Ondersteuning voor slechtzienden, op pagina 76

Tekst kopiëren uit het chatvenster
Het deelvenster Chatten 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.

Procedure

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.
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Procedure

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.

Procedure

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

Alt + Tab

• 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.

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 10
Problemen oplossen

• Problemen oplossen, op pagina 79

Problemen oplossen
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 Microsoft Windows-apparaat.

Oplossing Gebruik de volgende controlelijst om ervoor te zorgen dat uw apparaat is ingesteld om gegevens te
verzenden en ontvangen:

• Controleer uw netwerkverbinding.

• Probeer het met een andere computer.

• Gebruik een ondersteunde browser en zorg ervoor dat Internet Explorer 11 op uw computer is geïnstalleerd.
Internet Explorer 11 is vereist, zelfs als u IE niet wilt gebruiken voor Cisco Webex Meetings.

• Schakel TLS 1.0, TLS 1.2 en SSL 3.0 in door te gaan naar Configuratiescherm > Internetopties.
Selecteer het tabbladGeavanceerd. 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.

Probleem U ondervindt problemen binnen uw vergadering en de technische ondersteuning van Cisco
vraagt u om logboeken te verzamelen, zodat deze u kan helpen bij het oplossen van problemen met uw
vergadering.

Oplossing Voer een probleemrapport uit dat de probleemoplossingsgegevens bevat en de technische
ondersteuning van Cisco helpt bij het oplossen van het probleem.

1. Selecteer in het vergaderingsvenster het helpmenu > Probleemrapport verzenden.

2. Voer een beschrijving van het probleem in het tekstvak in.

3. U kunt ervoor kiezen om een schermafbeelding en systeem- en Webex-informatie op te nemen.

4. Selecteer Rapport verzenden. U ontvangt een e-mailbevestiging met een traceer-id. Geef deze traceer-id
door aan uw ondersteuningsmedewerker.
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Daarnaast kunt u ook het Webex Tracer-hulpprogramma voor Windows of Mac gebruiken om een probleem
te reproduceren en logboeken te verzamelen om aan de technische ondersteuning van Cisco te verzenden.
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https://help.webex.com/article/WBX000026383
https://help.webex.com/article/WBX000026384
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