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Release-opmerkingen voor Cisco
WebEx-vergaderingsserver
In deze release-opmerkingen worden nieuwe functies, vereisten, beperkingen en waarschuwingen beschreven
voor alle versies van Cisco WebEx Meetings Server. In deze versie van de release-opmerkingen worden
Cisco WebEx Meetings Server versie 1.0 (Build 1.0.1.6.A) en versie 1.0 Patch 1 (Build 1.0.1.157.A)
beschreven. Deze release-opmerkingen worden bijgewerkt voor elke onderhoudsrelease, maar niet voor
patches of hotfixes. We raden u aan dit document te lezen voordat u Cisco WebEx Meetings Server installeert,
om informatie te krijgen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw systeem.
Als u toegang wilt krijgen tot de meest recente software-upgrades voor alle versies van Cisco WebEx Meetings
Server, gaat u naar de volgende URL:
http://www.cisco.com/cisco/software/
release.html?mdfid=284467417&release=1.0(0)&relind=AVAILABLE&flowid=35322&softwareid=284536950&rellifecycle=&reltype=latest
• Documentatie zoeken, pagina 1
• Systeemvereisten, pagina 2
• Implementatie-opmerkingen, pagina 2
• Beperkingen, pagina 3
• Belangrijke opmerkingen, pagina 4
• Waarschuwingen, pagina 6
• Bekende problemen en meldingen, pagina 21
• Errata in documentatie, pagina 22
• Problemen oplossen, pagina 24
• Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen, pagina 25

Documentatie zoeken
Geef uw gebruikers toegang tot de volgende URL:
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html
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Systeemvereisten

Systeemvereisten
Raadpleeg Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server, Release 1.0 op http://www.cisco.com/en/
US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b_System_Requirements_nl_NL.pdf.

Implementatie-opmerkingen
Denk aan het volgende bij het implementeren van het Cisco WebEx Meetings Server-systeem:
• Controleer of de netwerkverbinding tussen uw VMware vCenter en vSphere-client stabiel is met een
koppeling van minstens 1 GB en lage latentie.
• Indien de VMware vSphere-client is geïnstalleerd op uw laptop en u op afstand werkt, uploadt u het
OVA-bestand van Cisco WebEx Meetings Server naar een lokaal netwerksegment.
• Aangezien de snelheid van uw netwerk bepaalt hoelang de implementatieprocedure duurt, raden we u
aan gebruik te maken van een netwerk van minstens 1 GB. Voor systemen met 250 en 800 gebruikers
raden we aan gebruik te maken van een netwerk van 10 GB.
• Cisco WebEx Meetings Server is ontworpen voor één enkel datacenter. Zorg ervoor dat de netwerklatentie
van uw netwerk zo laag mogelijk is.

Ondersteunde firmware
De volgende firmware wordt ondersteund:
• UCS Manager 2.0(t)
• UCS bladeservers
◦ Bios S5500.86B.01.00.0036-191.061320091126
◦ Adapter 2.0(t)
◦ CIMC 2.0(t)
• UCS Chassis
◦ IO-module: 2.0(t)
• Fabric interconnect
◦ 5.0(3)N2(2.1t)

Software-updates en patches
We raden u ten zeerste aan om een upgrade uit te voeren naar de Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch
voordat u dit product gebruikt. De patch verbetert de stabiliteit van het product, biedt toegang tot alle functies
en lost meerdere problemen op die aanwezig zijn in versie 1.0. Zie 'Opgeloste waarschuwingen' voor een
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Beperkingen

volledig overzicht van problemen die de patch oplost. De Cisco WebEx Meetings Server Patch is nu beschikbaar
op de volgende URL:
http://www.cisco.com/cisco/software/
release.html?mdfid=284467417&flowid=36422&softwareid=284536950&release=1.0(1)&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Beperkingen
Beperkingen opnemen
Uw opslagserver is geconfigureerd om ongeveer zes maanden aan opnamen op te slaan. Als uw organisatie
vereist dat u de opnamen langer dan zes maanden bewaart, moet u periodiek opnamen op andere media
archiveren.
Uw systeem voert twee taken uit ter behoud van de opnameruimte:
• Na zes maanden verwijdert het opnamen die door uw gebruikers voor verwijderen zijn gemarkeerd.
• Het verwijdert opnamen die voor verwijderen zijn gemarkeerd vóór het verstrijken van deze zes maanden
als uw opnamen gedurende drie maanden een bepaalde drempel overschrijden.
Wanneer een gebruiker een opname verwijdert, is deze niet langer beschikbaar vanuit de gebruikersinterface
maar wordt deze gedurende zes maanden in opslag gehouden. Daarom kunt u de opslagserver nog steeds
benaderen voor het kopiëren of maken van back-ups van de opnamen en kunt u de opnamebestanden gebruiken
gedurende zes maanden nadat deze door de gebruiker voor verwijderen zijn gemarkeerd.
Elke vergaderingsopname neemt ongeveer 50–100 MB in beslag. Met 1 TB speciaal aan opnamen toegewezen
opslagruimte zou uw systeem ruimte moeten hebben voor zes maanden aan opnamen bij standaard gebruik.
Als de opnamen in uw systeem na drie maanden echter meer dan 75 procent van de toegewezen ruimte in
beslag nemen, verwijdert het systeem automatisch de eerste tien bestanden die door de gebruiker voor
verwijderen zijn gemarkeerd.
Voorbeeld: als een gebruiker vandaag twee bestanden verwijdert, morgen vijf bestanden en overmorgen nog
eens negen bestanden, en het opslagverbruik overschrijdt na drie maanden de limiet van 75%, verwijdert het
systeem de eerste twee bestanden van vandaag, de volgende vijf bestanden van morgen en vervolgens de
eerste drie bestanden die overmorgen worden verwijderd.

Lokalisatie
Talen
Cisco WebEx Meetings Server is nu beschikbaar in de volgende talen:
• Amerikaans Engels
• Vereenvoudigd Chinees
• Traditioneel Chinees
• Japans
• Koreaans
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Belangrijke opmerkingen

• Frans
• Duits
• Italiaans
• Spaans (Castiliaans)
• Latijns-Amerikaans Spaans
• Nederlands
• Portugees
• Russisch
Engelse audioprompts
Systemen die zijn geconfigureerd voor Britse taalinstellingen, worden toegewezen aan Amerikaanse
taalinstellingen. Deze gebruikers horen Amerikaanse audioprompts.

Belangrijke opmerkingen
Hypervisorondersteuning
Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd op virtuele VMware vCenter-machines. Voor informatie
over de ondersteunde versies, raadpleegt u de Systeemvereisten. Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt
geen andere hypervisors.

Systeemgedrag bij componentstoringen
Wanneer specifieke media- en platformcomponenten die worden uitgevoerd op een virtuele machine crashen,
worden deze componenten automatisch opnieuw opgestart door het systeem. Getroffen vergaderingen worden
overgenomen door andere beschikbare hulpmiddelen op dezelfde of een andere virtuele machine in het systeem
(bij andere systemen dan een standalone-systeem met 50 gebruikers).
HA-systemen
Bij de implementatie van een HA-systeem (toegevoegd aan het primaire systeem) herstelt Cisco WebEx
Meetings Server de volgende componenten wanneer er een enkele componentstoring optreedt:
• Eén service op één virtuele machine.
• Een virtuele machine.
• Eén fysieke server of blade die maximaal twee virtuele machines host (mits de lay-out van de virtuele
machine voldoet aan de specificaties die zijn vermeld in de Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings
Server en de Planningsgids voor Cisco WebEx Meetings Server).
• Eén netwerkkoppeling, indien het netwerk wordt voorzien op een volledig redundante wijze.
• Eén CUCM-knooppunt, indien CUCM wordt voorzien op redundante wijze.
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Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren

Na een storing van één component gedraagt het Cisco WebEx Meetings Server-systeem zich als volgt:
• Gedurende een periode van maximaal drie minuten kunnen het delen van toepassingen,
audio/spraakverbindingen via de computer en video worden onderbroken. De Cisco WebEx Meetings
Server geeft drie minuten de tijd om de storing te detecteren en om alle getroffen vergaderingsclients
automatisch opnieuw te verbinden. Het is niet nodig voor gebruikers om hun clients te sluiten en zich
opnieuw aan te melden bij de vergadering.
• Bij sommige storingen kunnen audioverbindingen bij teleconferenties verloren gaan. Als dat gebeurt,
moeten gebruikers handmatig opnieuw verbinding maken. Het moet mogelijk zijn om u binnen twee
minuten weer aan te melden.
• Bij sommige storingen worden mogelijk niet alle clients en vergaderingen getroffen. Vergaderverbindingen
worden meestal verdeeld over meerdere virtuele machines en hosts.
Aanvullende informatie voor een systeem met 2000 gebruikers
Een systeem met 2000 gebruikers biedt enige functionaliteit met een hoge beschikbaarheid zonder het toevoegen
van een HA-systeem. Bij een systeem met 2000 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid:
• Bij het verlies van een van de virtuele web- of mediamachines blijft het systeem functioneren, maar
wordt de capaciteit wel lager.
• Het verlies van de virtuele beheermachine zorgt er echter wel voor dat het systeem onbruikbaar wordt.
Bij een systeem met 2000 gebruikers met hoge beschikbaarheid:
• Verlies van één virtuele machine (beheer, media of web) heeft geen invloed op het systeemgedrag; het
systeem blijft functioneren op volledige capaciteit. Bij het verlies van een fysieke server (die primaire
virtuele machines host [beheer en media of web en media] of de HA-virtuele machines [beheer en media
of web]) blijft het systeem op volledige capaciteit draaien.
• Wanneer de virtuele machine met een storing opnieuw is opgestart, wordt deze weer opgenomen in het
systeem en keert het systeem terug naar een normale bedrijfstoestand.
• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele mediamachine, worden de vergaderingen die op die
machine worden gehost kort onderbroken, maar wordt de vergadering overgenomen door een alternatieve
virtuele mediamachine. Gebruikers moeten zich handmatig opnieuw aanmelden bij de audio- en
videosessies op het bureaublad.
• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele webmachine, treedt er ook een storing op bij de websessies
die op die virtuele machine worden gehost. Gebruikers moeten zich opnieuw aanmelden bij de WebEx-site
en een nieuwe browsersessie openen die op een andere virtuele webmachine wordt gehost.
• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele beheermachine, treedt er ook een storing op bij alle
bestaande beheerderssessies. Beheerders moeten zich opnieuw aanmelden bij de beheersite en een nieuwe
browsersessie openen die op een andere virtuele beheermachine wordt gehost. Er kan ook een korte
onderbreking optreden bij bestaande vergadersessies van beheerders of eindgebruikers.

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren
Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw
is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen
van de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.
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Waarschuwingen
De bugtoolkit gebruiken
Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen
bevatten beschrijvingen van het volgende:
• Alle bugs van ernstniveau 1 of 2.
• Belangrijke bugs van ernstniveau 3.
• Alle door klanten geconstateerde bugs, met uitzondering van verbeterverzoeken van ernstniveau 6.
U kunt zoeken naar problemen met behulp van de bugtoolkit van Cisco Software.

Voordat u begint
Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit hebt u de volgende items nodig:
• Internetverbinding
• Webbrowser
• Gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

Procedure

Stap 1

Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit, gaat u naar http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/
action.do?hdnAction=searchBugs.

Stap 2

Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.

Stap 3

Als u informatie over een specifiek probleem wilt opzoeken, voert u het id-nummer van de bug in het veld
'Zoeken op bug-id' in en klikt u op Zoeken.

Volgende stappen
Voor informatie over het zoeken naar bugs, het maken van opgeslagen zoekopdrachten en het maken van
buggroepen, selecteert u Help op de pagina Bugtoolkit.

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1
De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van
Cisco WebEx Meetings Server. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernstniveau.
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Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Tabel 1: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie

Ernstniveau

Onderdeel

Titel

CSCuc85889

ernstig

audio

Cisco WebEx Meetings Server EFT: Poor audio
quality. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Slechte
audiokwaliteit.)

CSCuc87314

ernstig

mc-client-com-pt

PT: Can't login PT on some sites. (PT: Kan PT op
sommige sites niet aanmelden.)

CSCuc42660

ernstig

admin-sys-config

Lower case site and admin urls before saving (easy).
(Site- en beheer-URL's in kleine letters voor opslaan
(eenvoudig).)

CSCuc84100

ernstig

platform-install

System stuck in Maintenance Mode after add HA in
Patch 1.0.1.153. (Systeem blijft hangen in
onderhoudsmodus na toevoegen van HA in Patch
1.0.1.153.)

CSCuc25453

gemiddeld

admin-sys-config

Upgrade: restored certificates are removed during
Deployment FTE. (Upgraden: herstelde certificaten
worden verwijderd tijdens implementatie FTE.)

CSCuc89205

gemiddeld

mc-client

Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a
48-hour meeting. (Cisco WebEx Meetings Server
EFT: PT plant een 48-urige vergadering.)

CSCuc85949

gemiddeld

admin-log

Handle abnormally large log files. (Omgaan met
abnormaal grote logbestanden.)

CSCuc85836

gemiddeld

platform-integ

Hostnames, URLs, VIPs changes not properly
propagated throughout system. (Wijzigingen in
hostnamen, URL's, VIP's worden niet juist
doorgevoerd in het hele systeem.)

CSCuc85449

gemiddeld

sslgw-general

PT: PT can't login when FIPS is ON,TLS 1.2 is used
and allow GLA search. (PT: PT kan niet inloggen
wanneer FIPS is ingeschakeld, TLS 1.2 wordt
gebruikt en GLA-zoekopdrachten zijn toegestaan.)

CSCuc85196

gemiddeld

admin-meetingmon Data on meeting trend can't be automatically updated.
(Gegevens over vergaderingstrends kunnen niet
automatisch worden bijgewerkt.)

CSCuc84976

gemiddeld

documentation

We covered more errors in a simple error message.
(We hebben meerdere fouten ontdekt in een
eenvoudige foutmelding.)
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Identificatie

Ernstniveau

Onderdeel

Titel

CSCuc84176

gemiddeld

admin-sys-config

Add HA xu build to primary non-xu build, no error
description. (HA xu build toevoegen aan primaire
niet-xu build, geen foutbeschrijving.)

CSCuc83225

gemiddeld

platform-integ

After Update, Admin shows old version, take system
off Maintenance stuck. (Na bijwerken geeft beheer
oude versie weer, systeem uitschakelen, vast in
onderhoudsmodus.)

CSCuc82833

gemiddeld

mc-web-enduser

Jabber: Lose meeting password if join meeting from
meeting reminder. (Jabber: Verlies van
vergaderingswachtwoord bij deelnemen aan
vergadering via vergaderingherinnering.)

CSCuc82567

gemiddeld

admin-systemmon Download log link to cover non-Admin node on failed
deployment. (Logkoppeling downloaden om
niet-beheersknooppunt te omvatten bij mislukte
implementatie.)

CSCuc82438

gemiddeld

mmp-platform

CSCuc70208

gemiddeld

mc-client-com-inst Google Chrome gets into a hung loop and fails to load
MC. (Google Chrome blijft hangen en kan MC niet
laden.)

CSCuc74505

gemiddeld

admin-sys-config

SSL cert invalid after expansion, but warning msg
did not appear after reboot. (SSL-certificaat ongeldig
na uitbreiding, maar waarschuwingsmelding werd na
opnieuw opstarten niet weergegeven.)

CSCuc75014

gemiddeld

platform-integ

Existing root ssh session retained after depoyment
FTE. (Bestaande hoofd-SSH-sessie behouden na
implementatie FTE.)

CSCuc79247

gemiddeld

admin-sys-config

Eventbus VM status flapping UP DOWN due to upper
lower case in hostname. (Eventbus VM-status wisselt
tussen OP en NEER als gevolg van hoofd- en kleine
letters in hostnaam.)

CSCuc85963

gemiddeld

admin-log

Reduce the log collection wait time from 45 minutes.
(Verminder de wachttijd voor loggegevens
verzamelen van 45 minuten.)

CSCuc87424

gemiddeld

admin-sys-config

Add DMZ, got Internal Server Error HTTP
request/maintenanceLock/lock. (DMZ toevoegen,
interne serverfout
HTTP-verzoek/onderhoudsvergrendeling/vergrendeling.)
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Identificatie

Ernstniveau

Onderdeel

Titel

CSCuc88727

gemiddeld

admin-sys-config

Cisco WebEx Meetings Server EFT: Resource History
shows incorrect time. (Cisco WebEx Meetings Server
EFT: Geschiedenis hulpbronnen geeft onjuiste tijd
weer.)

CSCuc89172

gemiddeld

admin-sys-config

Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers
not found in wireshark trace. (Cisco WebEx Meetings
Server EFT: QoS-markeertekens niet aangetroffen in
Wireshark-tracering.)

CSCuc63386

gemiddeld

admin-sys-config

No Email Server Validation in the initial config
sequence. (Geen e-mailservervalidatie tijdens eerste
configuratiereeks.)

CSCuc33210

gemiddeld

platform-integ

Remove DMZ, UI alerts saveVipError() in HTTP
request. (DMZ verwijderen, gebruikersinterface geeft
saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)

CSCuc77779

gemiddeld

licensing

After DR license page doesn't load if overage/expiry
occurred before DR. (Na noodherstel laadt
licentiepagina niet indien verstreken voor
noodherstel.)

CSCuc79528

gemiddeld

email

List of invites is not available after meeting has
started. (Lijst met genodigden is niet beschikbaar na
aanvang vergadering.)

CSCuc42979

gemiddeld

platform-install

Hostnames and URLs should be lower case in the
system. (Hostnamen en URL's moeten in kleine letters
zijn opgenomen in het systeem.)

CSCuc70188

gemiddeld

sslgw-forwarding 50-user system: Primary DMZ VM cannot be
upgraded to ISO 137. (Systeem voor 50 gebruikers:
Upgraden van primaire virtuele DMZ-machine naar
ISO 137 niet mogelijk.)

CSCuc53262

gemiddeld

platform-install

Auto deployment fails in certain VMWare setups.
(Automatische implementatie mislukt bij bepaalde
VMware-installaties.)

CSCuc46603

gemiddeld

platform-integ

Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at
rebooting. (Wijzig IP virtuele machine door wijzigen
DNS, onderhoudsmodus verlaten. Vastgelopen na
opnieuw opstarten.)

CSCuc45598

gemiddeld

platform-integ

Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in
HTTP request. (DMZ toevoegen aan systeem,
gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in
HTTP-verzoek.)
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Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie

Ernstniveau

Onderdeel

Titel

CSCuc57174

gemiddeld

mmp-platform

All clients leave audio session after joining audio
session when cb failover. (Alle clients verlaten de
audiosessie na deelnemen aan audiosessie wanneer
storing optreedt in cb.)

CSCuc77890

gemiddeld

mc-web-enduser

Password tip is disappear and submit button is
disabled. (Wachtwoordhint is verdwenen en knop
Verzenden is uitgeschakeld.)

CSCuc23585

gemiddeld

admin-meetingmon Contents in usage/problematic email is not correct.
(Inhoud in gebruik/problematische e-mail is niet juist.)

CSCuc32319

gemiddeld

admin-sys-config

NAS does not get added when not in MM. Ok when
in MM. (NAS wordt niet toegevoegd indien niet in
onderhoudsmodus. Oké in onderhoudsmodus.)

CSCuc70795

gemiddeld

email

Email: When reply recording mail "recipient" won't
get right address. (E-mail: Bij antwoorden op
opnamemail krijgt 'ontvanger' niet het juiste adres.)

CSCuc80430

gemiddeld

admin-sys-config

HA Upgrade link doesn't work if extra space at
beginning or end of FQDN. (HA-upgradekoppeling
werkt niet indien extra ruimte aan begin of eind van
FQDN.)

CSCuc80615

gemiddeld

mc-web-enduser

Scheduling future meetings within 30 minutes does
not change button. (Bij het plannen van vergaderingen
die binnen 30 minuten plaatsvinden, wijzigt de knop
niet.)

CSCuc81918

gemiddeld

platform-integ

Cleanup supervisor.log. (supervisor.log opruimen.)

CSCuc82356

gemiddeld

admin-sys-config

Glitch error when accessing the Admin Web page.
(Foutmelding bij toegang tot beheersite.)

CSCuc85339

gemiddeld

xmlapi

Click meeting URL jumped to another meeting info
page. (Bij klikken op vergaderings-URL
doorverwezen naar een pagina met info over andere
vergadering.)

CSCuc51273

gemiddeld

admin-sys-config

DR completes but no indication on admin until new
admin session opened. (Noodherstel voltooid, maar
geen indicatie over beheer tot nieuwe beheersessie is
geopend.)

CSCuc91410

gemiddeld

db-core

Update is longer than 30 minutes sometimes, need to
reduce DB backup time (Update duurt soms langer
dan 30 minuten, back-uptijd van DB moet worden
verminderd.)
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Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 die niet zijn
opgelost in Patch 1
De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van
Cisco WebEx Meetings Server. Deze lijst met waarschuwingen betreft fouten die niet zijn hersteld in Patch
1. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernst.
Tabel 2: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 die niet zijn opgelost in Patch 1

Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc69214

mc-client-com-pt ernstig

Cisco WebEx Meetings Server EFT: Productivity Tools
warns of redirection with SSO configured. (Cisco
WebEx Meetings Server EFT: Productiviteitstools
waarschuwen voor omleiding wanneer SSO is
geconfigureerd.)

CSCuc74505

admin-sys-config gemiddeld

SSL cert invalid after expansion, but warning msg did
not appear after reboot. (SSL-certificaat ongeldig na
uitbreiding, maar waarschuwingsmelding werd na
opnieuw opstarten niet weergegeven.)

CSCuc25453

admin-sys-config gemiddeld

Upgrade: Restored certificates are removed during
Deployment FTE. (Upgraden: herstelde certificaten
worden verwijderd tijdens implementatie FTE.)

CSCuc63386

admin-sys-config gemiddeld

No email server validation in the initial configuration
sequence. (Geen e-mailservervalidatie tijdens eerste
configuratiereeks.)

CSCuc77779

licensing

gemiddeld

After disaster recovery, license page does not load if
overage/expiry occurred before disaster recovery. (Na
noodherstel wordt de licentiepagina niet weergegeven
indien reeds verstreken voor noodherstel.)

CSCuc70208

mc-client-com-inst gemiddeld

Google Chrome gets into a hung loop and fails to load
MC. (Google Chrome blijft hangen en kan MC niet
laden.)

CSCuc16926

platform-install

gemiddeld

Reenable maintenance lock for add DMZ, upgrade,
update, expand. (Onderhoudsvergrendeling opnieuw
instellen voor toevoegen DMZ, upgraden, bijwerken,
uitbreiden.)

CSCuc42979

platform-install

gemiddeld

Hostnames and URLs should be lowercase in the
system. (Hostnamen en URL's moeten in kleine letters
zijn opgenomen in het systeem.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc53262

platform-install

gemiddeld

Auto deployment fails in certain VMWare setups.
(Automatische implementatie mislukt bij bepaalde
VMware-installaties.)

CSCuc45598

platform-integ

gemiddeld

Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in
HTTP request. (DMZ toevoegen aan systeem,
gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in
HTTP-verzoek.)

CSCuc75014

platform-integ

gemiddeld

Existing root SSH session retained after depoyment
FTE. (Bestaande hoofd-SSH-sessie behouden na
implementatie FTE.)

CSCuc46603

platform-integ

gemiddeld

Change virtual machine IP address by changing DNS,
exit maintenance mode stuck at rebooting. (IP-adres
virtuele machine wijzigen bij wijzigen van DNS, bij
verlaten onderhoudsmodus vastgelopen bij opnieuw
opstarten.)

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1
De waarschuwingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel beschrijven problemen die zijn opgelost in
deze release van Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1 De waarschuwingen in deze tabel zijn tevens
openstaande waarschuwingen voor Cisco WebEx Meetings Server 1.0.
Tabel 3: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server

Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc54400

db-core

ernstig

Database deadlock encountered during disaster
recovery on 2000-user systems. (Databasedeadlock
opgetreden tijdens noodherstel op systemen met
2000 gebruikers.)

CSCuc64249

admin-sys-config

ernstig

Could not access new Administration site URL
after changing URLs and VIPs. (Geen toegang tot
nieuwe beheersite-URL na wijzigen URL's en
VIP's.)

CSUCuc43441

platform-install

ernstig

1.0.1.1: Add NAS during disaster recovery fails
with exception error. (1.0.1.1: NAS toevoegen na
noodherstel mislukt met uitzonderingsfout.)
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Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc43375

platform-integ

ernstig

Not in Cisco WebEx Meetings Server 1.0: OVA
20002 : Cannot manual deploy with IRP. (Niet in
Cisco WebEx Meetings Server 1.0: OVA 20002:
Geen handmatige implementatie mogelijk met IRP.)

CSCuc37188

sso

ernstig

SSO login fails after a restore DB action from back
up. (SSO-aanmelding mislukt na herstellen
DB-actie vanaf back-up.)

CSCuc69890

mc-web-enduser

ernstig

Firefox16 cannot start a meeting. (Firefox16 kan
geen vergadering starten.)

CSCuc43032

admin-log

ernstig

Meeting log capture needs to include leading zeros
in log capture file name. (Logbestand van
vergadering moet tevens voorafgaande nullen
bevatten in de bestandsnaam van het logbestand.)

CSCuc86344

mc-web-enduser

ernstig

Inactive users get deactivated after upgrading
system to 1.0.1.152.A. (Inactieve gebruikers
worden gedeactiveerd na upgraden van systeem
naar 1.0.1.152.A.)

CSCuc66481

mc-web-enduser

ernstig

rKey parameter of playback page is vulnerable to
cross-site Scripting. (Belangrijke parameter van
afspeelpagina is kwetsbaar voor scripting vanaf
andere pagina.)

CSCuc64427

platform-install

ernstig

If an extra space is added at the end of a system
name then add high availability will fail. (Indien
een extra spatie wordt toegevoegd aan het eind van
een systeemnaam, mislukt het toevoegen van hoge
beschikbaarheid.)

CSCuc45013

db-core

ernstig

Expansion failed due to error in database restore.
(Uitbreiding mislukt als gevolg van fout in
herstellen database.)

CSCuc46921

mc-client

ernstig

Meeting cannot be started on 1.0.1.112 Patch1 after
upgrade. (Vergadering kan niet worden gestart op
1.0.1.112 Patch 1 na upgraden.)

CSCuc51705

admin-sys-config

ernstig

UI doesn't show correct status on failed high
availability addition. (Gebruikersinterface geeft
niet de juiste status weer na mislukken toevoegen
hoge beschikbaarheid.)

CSCuc32909

mc-client

ernstig

Cannot launch meeting on latest beta Chrome on
Mac. (Kan geen vergadering starten in laatste
bètaversie van Chrome op Mac.)

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server
13

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx-vergaderingsserver
Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie

Onderdeel

CSCuc53272

admin-meetingmon ernstig

Alpha: constant warnings about Meetings
experiencing issues. (Alpha: constante
waarschuwingen over vergaderingen waarin
problemen optreden.)

CSCuc49543

ha

ernstig

After disaster recovery, taking system out of
maintenance mode is blocked. (Na noodherstel kan
het systeem niet uit onderhoudsmodus worden
gehaald.)

CSCuc40001

platform-integ

ernstig

Puppet does not sync files right if hostname has
mixed case. (Pop synchroniseert bestanden niet
juist indien hostnaam hoofd- en kleine letters
bevat.)

CSCuc49011

platform-integ

ernstig

After major upgrade or expansion default login
must be deactivated. (Na belangrijke upgrade of
uitbreiding moet standaard aanmelding worden
gedeactiveerd.)

CSCuc37827

eventbus

ernstig

On some nodes, change in VIP and URL may result
in eventbus going down. (Bij sommige
knooppunten kan een wijziging in VIP en URL
ertoe leiden dat de eventbus crasht.)

CSCuc45135

db-core

ernstig

Administration site cannot start as database
authentication fails. (Beheersite kan niet worden
gestart wanneer databaseverificatie mislukt.)

CSCuc84178

platform-install

ernstig

Cleanup distribution required for security.
(Verspreiding opruimen vereist voor beveiliging.)

CSCuc84100

platform-install

ernstig

System stuck in maintenance mode after add high
availability in Patch 1.0.1.153. (Systeem blijft
hangen in onderhoudsmodus na toevoegen van
hoge beschikbaarheid in Patch 1.0.1.153.)

CSCuc86344

mc-web-enduser

ernstig

Inactive users get deactivated after upgrading
system to 1.0.1.152.A. (Inactieve gebruikers
worden gedeactiveerd na upgraden van systeem
naar 1.0.1.152.A.)

CSCuc89357

admin-sys-config

ernstig

Add HA stuck on 1.0.1.6 build when using IE.
(Toevoegen HA vastgelopen op build 1.0.1.6 bij
gebruik IE.)

CSCuc67852

mc-web-enduser

gemiddeld

Activation email link cannot load iOS application.
(Activatiekoppeling e-mail kan geen
iOS-toepassing laden.)

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server
14

Ernstniveau

Titel
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Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc27431

mc-client-com-pt

gemiddeld

L10N-PT: Some strings incorrectly translated.
(L10N-PT: Sommige strings zijn onjuist vertaald.)

CSCuc32375

platform-install

gemiddeld

Major upgrade FTE reported calibration network
failure on 250-user system. (Belangrijke upgrade
FTE gaf kalibratienetwerkfout weer op systeem
met 250 gebruikers.)

CSCua56302

mc-web-com-waf

gemiddeld

Australia and Mexico are missing from the country
list under Company Information. (Australië en
Mexico ontbraken op de landenlijst onder
bedrijfsinformatie.)

CSCuc40678

mc-web-enduser

gemiddeld

User signs out and then signs in and page does not
work. (Gebruiker meldt zich af en dan weer aan en
pagina werkt niet.)

CSCuc70795

email

gemiddeld

Email: When reply recording mail "recipient" will
not retrieve the correct address. (E-mail: Bij
antwoorden opnamemail wordt bij 'ontvanger' niet
het juiste adres opgehaald.)

CSCuc67431

email

gemiddeld

Email: Recurrent meeting cannot receive reminder
mail after two reminders have been successfully
sent and received. (E-mail: Terugkerende
vergadering kan geen herinneringse-mail ontvangen
nadat twee herinnering succesvol zijn verstuurd en
ontvangen.)

CSCuc53299

sslgw-dmz

gemiddeld

Alpha: FCS Build - Can no longer access Alpha
using iOS Devices. (Alpha: FCS Build: Geen
toegang meer tot Alpha via iOS-apparaten.)

CSCuc46214

mmp-platform

gemiddeld

Wbxmcc,mcs and msc core files on micro
standalone. (Wbxmcc-, mcs- en msc-kernbestanden
op micro-standalone.)

CSCuc66502

mc-web-enduser

gemiddeld

Version information service reveals internal IP
addresses. (Versie-informatieservice geeft interne
IP-adressen weer.)

CSCuc35454

mc-web-enduser

gemiddeld

National Flag for some countries should follow
meeting client. (Landenvlag voor sommige landen
moet overeenkomen met vergaderingsclient.)

CSCuc40161

platform-install

gemiddeld

Delays encountered during addition of high
availability. (Vertragingen opgetreden bij toevoegen
hoge beschikbaarheid.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc50956

admin-sys-config

gemiddeld

Validate authenticity token when checking previous
passwords. (Verificatietoken valideren bij het
controleren van eerdere wachtwoorden.)

CSCuc37013

eventbus

gemiddeld

Missing the resubscription. (Opnieuw abonneren
ontbreekt.)

CSCuc33602

admin-sys-config

gemiddeld

In a certain maintenance mode case, FIPS button
in admin not updated if disabled or enabled. (In een
bepaald onderhoudsmodusgeval wordt de
FIPS-knop niet bijgewerkt indien in- of
uitgeschakeld.)

CSCuc50547

db-core

gemiddeld

Rebuilding of unusable indexes after call for their
checking. (Opnieuw opbouwen van onbruikbare
indexen na verzoek tot controle ervan.)

CSCuc34437

admin-sys-config

gemiddeld

Cannot upload certificate with both wildcard and
SAN. (Kan certificaat niet uploaden met zowel
joker als SAN.)

CSCuc39796

admin-systemmon gemiddeld

Keeps restarting while in maintenance mode. (Blijft
opnieuw opstarten wanneer in onderhoudsmodus.)

CSCuc14205

platform-integ

gemiddeld

During Add DMZ, early checks are not reported.
(Tijdens toevoegen DMZ worden eerdere controles
niet gerapporteerd.)

CSCuc64789

mc-client-com-p

gemiddeld

Productivity Tools: The message is not right for
Productivity Tools when they are started
automatically. (Productiviteitstools: De melding is
onjuist voor de productiviteitstools wanneer deze
automatisch worden gestart.)

CSCuc55505

platform-install

gemiddeld

Update high availability skipped pre-checks.
(Bijwerken van hoge beschikbaarheid sloeg
precontroles over.)

CSCuc32566

admin-sys-config

gemiddeld

Certificates disappear in administration if bad
pkcs12 is uploaded. (Certificaten verdwijnen in
beheer indien slechte pkcs12 wordt geüpload.)

CSCuc29950

db-core

gemiddeld

Update the set of files to be restored for license
during upgrade and expansion. (Bijwerken
bestandenset die moet worden hersteld voor
licenties tijdens upgraden en uitbreiden.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc29058

platform-integ

gemiddeld

Cannot ssh into redundant IRP using remote
support created before adding high availability.
(Kan SSH niet wijzigen in redundante IRP met
behulp van externe ondersteuning die is gemaakt
voor het toevoegen van hoge beschikbaarheid.)

CSCuc15342

sslgw-general

gemiddeld

Client prompts "Due to a connection issue, you
cannot..." (Client geeft melding weer 'Als gevolg
van een verbindingsprobleem, kunt u niet...')

CSCuc09921

admin-systemmon gemiddeld

NM ---- snmpd fills up wbxmonxpm.out logs. (NM
---- snmpd is opgenomen in
wbxmonxpm.out-logbestanden.)

CSCuc40044

admin-sys-config

gemiddeld

Upload chain with missing intermediate certificate
replaces existing certificate. (Uploadketen met
ontbrekend tussentijds certificaat vervangt bestaand
vertificaat.)

CSCuc15629

mc-client

gemiddeld

Mac client VoIP user VOIP change to unmuted
status after CB failover. (VoIP-gebruiker van
Mac-client wijzigt in ongedempt na failover van
CB.)

CSCuc32610

eventbus

gemiddeld

Cisco WebEx Meetings Server EventBus: No
events received after network disconnection. (Cisco
WebEx Meetings Server EventBus: Geen
gebeurtenissen ontvangen na verbreken
netwerkverbinding.)

CSCuc31702

platform-install

gemiddeld

Auto with DMZ: Invalid FQDN can be entered.
(Automatisch met DMZ: Ongeldige FQDN kan
worden ingevoerd.)

CSCuc70187

mc-web-enduser

gemiddeld

Recurrent meeting cannot be searched in set
recurrence range. (Terugkerende vergadering kan
niet worden gezocht met ingesteld terugkeerbereik.)

CSCuc37179

ha

gemiddeld

DMZ SSL stays DOWN. (DMZ SSL blijft
DOWN.)

CSCuc35445

mc-web-enduser

gemiddeld

Some country names are missing on end user and
admin page. (Sommige landennamen ontbreken op
de eindgebruikers- en beheerpagina.)

CSCuc30444

db-core

gemiddeld

Prevent disaster recovery on high availability
system. (Voorkom noodherstel op systeem met
hoge beschikbaarheid.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCub98254

mc-client-com-pt

gemiddeld

Add "Switch Site" clear guidance to Productivity
Tools help document. (Voeg duidelijke richtlijnen
toe aan het helpdocument van productiviteitstools
voor het 'wisselen van site'.)

CSCuc58885

admin-sys-config

gemiddeld

L18N DE, add high availability UI blank due to
Java error. (L18N DE, gebruikerinterface toevoegen
hoge beschikbaarheid leeg als gevolg van
Java-fout.)

CSCuc51940

admin-sys-config

gemiddeld

High availability add/remove: Incorrect showing
of progressing indicator. (Toevoegen/verwijderen
hoge beschikbaarheid: Onjuiste weergave van
voortgangsindicator.)

CSCuc43241

licensing-elm

gemiddeld

LicenseHA:Grace period will be broken when
failback to Pri bf elm sync. (Licentie HA:
Overgangsperiode wordt onderbroken bij terugval
naar Pri bf elm synchronisatie.)

CSCuc33210

platform-integ

gemiddeld

Remove DMZ, UI alerts saveVipError() in HTTP
request. (DMZ verwijderen, gebruikersinterface
geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)

CSCub63981

platform-install

gemiddeld

High-availability system administrator status is
down after update. (Beheerderstatus van systemen
met hoge beschikbaarheid werkt niet na update.)

CSCuc82356

admin-sys-config

gemiddeld

Glitch error when accessing the Administration
site. (Foutmelding bij toegang tot beheersite.)

CSCuc36209

licensing

laag

Should enable system once user installs overage
licenses. (Moet systeem inschakelen nadat
gebruiker verlopen licenties installeert.)

CSCuc69874

admin-sys-config

gemiddeld

Internet Explorer 8 - Cannot Download CSR.
(Internet Explorer 8 - Kan CSR niet downloaden.)

CSCuc46998

platform-install

gemiddeld

Private key listed in supervisor.log during upload.
(Privésleutel weergegeven in supervisor.log bij
uploaden.)

CSCuc49527

admin-sys-config

gemiddeld

Remote support account expiration date on admin
is incorrect. (Verloopdatum externe
ondersteuningsaccount op beheersite is onjuist.)

CSCuc61687

db-core

gemiddeld

Add high availability: fails with Database-106 with
no message. (Hoge beschikbaarheid toevoegen:
mislukt bij Database-106 zonder melding.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc33219

admin-reporting

gemiddeld

Cannot generate peak day and hour data and end
page in report. (Kan geen gegevens over piekdagen
en -uren en eindpagina genereren in rapport.)

CSCuc64080

eureka-server

gemiddeld

WBXms and WBXApp, and WBXwmswc version
in patch1 is wrong, not updatable. (WBXms en
WBXApp en WBXwmswc-versie in patch 1 is
verkeerd, kan niet worden bijgewerkt.)

CSCuc57393

telephony

gemiddeld

KPML user call back always fails.
(KPML-gebruiker terugbellen mislukt steeds.)

CSCuc36209

licensing

laag

Should enable system once user installs overage
licenses. (Moet systeem inschakelen nadat
gebruiker verlopen licenties installeert.)

CSCuc36986

ha

laag

High-availability system restarts Event Bus too
early (Systeem met hoge beschikbaarheid start
eventbus te vroeg op.)

CSCub04731

admin-sys-config

laag

Cannot sign in to the Administration site if the
administrator's password includes the string, "pass."
(Kan niet aanmelden bij beheersite indien
wachtwoord van beheerder de string 'pass.' bevat.)

CSCuc39300

admin-sys-config

laag

Remote support account: Date too far in the future.
(Externe ondersteuningsaccount: Datum te ver in
de toekomst.)

CSCuc26658

platform-install

laag

Add two DMZ lower versions to system, no
message alerts for mismatching versions. (Twee
lagere versies van DMZ toevoegen aan het systeem,
geen waarschuwingsmeldingen voor
niet-overeenkomende versies.)

CSCua44157

admin-systemmon laag

The labels in Network History should be aligned.
(De labels in de netwerkgeschiedenis moeten
worden uitgelijnd.)

CSCuc37522

admin-sys-config

laag

Time zone list is not localized for some languages.
(Lijst met tijdzones is voor sommige talen niet
gelokaliseerd.)

CSCuc27300

admin-sys-config

laag

Confusing certificate message after a minor
upgrade. (Verwarrende certificaatmelding na kleine
upgrade.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc33204

mmp-platform

laag

MCS/MCC generate core file after kill -15/TERM
wbxmcs. (MCS/MCC genereren kernbestand na
kill -15/TERM wbxmcs.)

CSCuc41368

admin-sys-config

laag

L10N ALL - message about invalid certificate after
virtual machines added to system. (L10N ALL melding over ongeldig certificaat na toevoegen
virtuele machines aan systeem.)

CSCuc30695

platform-install

laag

Remote support account does not work after update.
(Externe ondersteuningsaccount werkt niet na
update.)

CSCuc38650

documentation

laag

WBX*INPROGRESSMEETING table is missing
data when a meeting ends at a specific time. (Er
ontbreken gegevens in de tabel
WBX*INPROGRESSMEETING wanneer de
vergadering op een bepaald moment is afgelopen.)

CSCuc40299

admin-sys-config

laag

Remember me expiration time not controlled by
server side logic - admin. (Tijd verstrijken
vergaderingherinnering niet gecontroleerd door
logica aan serverkant - beheerder.)

CSCuc34475

platform-integ

laag

Remove Public Access UI page - siteUrl variable
not replaced by value. (Gebruikersinterfacepagina
openbare toegang verwijderen - site-URL-variabele
niet vervangen door waarde.)

CSCub74185

admin-sys-config

laag

Goes to sign-in page after session timeout if user
signs in with "remember me" checked. (Gaat naar
aanmeldpagina na time-out van sessie indien
gebruiker zich aanmeldt met het selectievakje voor
'mij herinneren' aangevinkt.)

CSCuc38331

admin-meetingmon laag

There should not be a spare problematic meeting
alarm/clear email. (Er zou geen extra
herinnering/duidelijke e-mail moeten zijn voor
problematische vergadering.)

CSCub68409

platform-install

laag

Start with -XU then minor update; version no
longer shows -XU. (Begin met -XU, daarna kleine
update; versie wordt niet langer weergegeven -XU.)

CSCuc58498

admin-sys-config

laag

Certificate error message after major upgrade on
Administration site. (Foutmelding certificaat na
belangrijke upgrade op beheersite.)
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Identificatie

Onderdeel

Ernstniveau

Titel

CSCuc30837

admin-meetingmon laag

Meeting trend cannot be automatically refreshed.
(Vergaderingstrend kan niet automatisch worden
vernieuwd.)

CSCuc46704

licensing

laag

After disaster recovery, the license page should not
show restored license from the primary system. (Na
noodherstel moet de licentiepagina geen herstelde
licentie weergeven van het primaire systeem.)

CSCuc38212

admin-sys-config

cosmetic

Email: Spelling mistake in high-availability system
mail. (E-mail: Spelfout in e-mail over systeem met
hoge beschikbaarheid.)

CSCuc37300

admin-sys-config

cosmetic

Typo in Remove HA, OVA 1977. (Typefout in HA
verwijderen, OVA 1977.)

CSCuc17717

platform-integ

Verbetering

Support tarball checksum validation. (Ondersteunt
validatie van controlesom voor tarball.)

Bekende problemen en meldingen
In de volgende gedeelten zijn bekende problemen en meldingen in Cisco WebEx Meetings Server opgenomen.
Uw hostnaam behouden bij het wijzigen van uw virtuele IP-adres
Wijzig nooit de DNS-invoer voor de hostnamen die tijdens uw implementatie zijn geconfigureerd. U kunt de
hostnaam wijzigen van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie. Het bijbehorende
IP-adres wordt automatisch opgehaald van de DNS. Als u het IP-adres van een virtuele machine wilt wijzigen
en dezelfde hostnaam wilt behouden, voert u de volgende stappen uit:
1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS.
2 Wijzig de hostnaam van de virtuele machine in de tijdelijke hostnaam die u hebt geconfigureerd en haal
het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de nieuwe hostnaam in gebruik wordt genomen. De
oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel uit van de implementatie na deze wijziging.
3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.
4 Wijzig de tijdelijke hostnaam van de virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam en haal het systeem
uit de onderhoudsmodus zodat de hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam is
nu geconfigureerd met uw nieuwe IP-adres.
FQDN-tekst
Zorg er bij het implementeren van virtuele machines uit vCenter met behulp van het OVA-bestand voor dat
de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat. Zorg er bij het wijzigen van de
hostnaam op de beheersite voor dat ook de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores
bevat.
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Ondersteuningsinformatie
De online help voor de eindgebruiker bevat onjuiste ondersteuningsinformatie voor de browser. Raadpleeg
de Systeemvereisten voor de juiste informatie.
Dashboardproblemen
Op de pagina Vergaderstatus onder Maandrapporten geeft de tekst onder de grafiek, bij het weergeven van
gegevens over de laatste maand, onjuist weer dat er 'Problemen zijn opgetreden bij x% van de vergaderingen
in de laatste drie maanden'. Er moet staan 'Er zijn problemen opgetreden bij x% van de vergaderingen in de
afgelopen maand'.
Audioconfiguratie
Houd er rekening mee dta in de instellingen voor audioconfiguratie G.711 betere spraakkwaliteit biedt dan
G.729. Raadpleeg 'Over de configuratie van uw audio-instellingen' in de beheerhandleiding voor meer
informatie.
Eindpunten van IP Communicator 7.0.x
Eindpunten van IP Communicator 7.0.x die vergaderingen op de Cisco WebEx Meetings Server verbinden,
kunnen zorgen voor problemen met de audiokwaliteit (echo en andere geluiden) bij een conferentie als deze
niet gekoppeld zijn of wanneer de deelnemer die dit eindpunt gebruikt een actieve spreker wordt. Als u dit
wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat u de omgeving van de IP Communicator nauwkeurig afstelt (bijvoorbeeld
de koptelefoon, microfoon en de luidspreker) of gebruikt u een andere traditionele telefoon.

Errata in documentatie
Gebruikers importeren, exporteren en deactiveren
In dit gedeelte worden errata in de online help beschreven die horen bij het importeren, exporteren en
deactiveren van gebruikers. Raadpleeg 'Gebruikersbeheer' in de online help en de Beheerhandleiding voor de
betreffende gedeelten.
Gedeelten 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' en 'Veldwaarden instellen voor het importeren
van bestanden'
De online help-onderwerpen 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' en 'Veldwaarden instellen
voor het importeren van bestanden' zijn subonderwerpen van 'Gebruikers deactiveren'. Beide onderwerpen
hebben echter betrekking op alle import- en exporttaken van de gebruiker in plaats van alleen op het deactiveren
van gebruikers.
Het veld USERID in door komma's en tabs gescheiden bestanden
In het onderwerp 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' wordt vermeld dat het veld USERID
'leeg moet worden gelaten' bij het importeren. Dit klopt wanneer u nieuwe gebruikers maakt, maar het is
onjuist wanneer u wijzigingen aanbrengt bij bestaande gebruikers.
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Gebruikers deactiveren met behulp van de importfunctie
In het gedeelte 'Gebruikers deactiveren' wordt niet vermeld dat u de importfunctie kunt gebruiken om gebruikers
te deactiveren. Als u gebruikers wilt deactiveren met behulp van de importfunctie, moet u eerst een .csv-bestand
exporteren. Hierdoor krijgt u het veld USERID, dat het systeem gebruikt om de gegevens te identificeren die
u wijzigt bij het uitvoeren van de import. U moet het .csv-bestand dat u gaat importeren, opbouwen met de
volgende wijzigingen:
• Wijzig de kolom ACTIVE in N voor de gebruikers die u wilt deactiveren.
• Verwijder de gegevens van de gebruikers die u niet wilt wijzigen.
Voer de import uit. Als u niet al deze stappen uitvoert, mislukt de import voor de gewijzigde gebruikers met
de melding 'E-mailadres bestaat reeds'.

Nieuwe licenties installeren
In de online help wordt niet beschreven voor welke handelingen het noodzakelijk is nieuwe licenties te
installeren.
Handelingen waarvoor nieuwe licenties noodzakelijk zijn
Bij de volgende handelingen die het systeem wijzigen is het noodzakelijk om nieuwe licenties te installeren.
Raadpleeg 'Licenties beheren' in de Beheerhandleiding voor meer informatie over het installeren van licenties.
• Uitbreiding—Raadpleeg 'Uw systeem uitbreiden naar een grotere systeemgrootte' in de Beheerhandleiding
voor meer informatie.
• Upgraden—Raadpleeg 'Het systeem upgraden' in de Beheerhandleiding voor meer informatie.
• Noodherstel—Raadpleeg 'De functie Noodherstel gebruiken' in de Beheerhandleiding voor meer
informatie.

Lokalisatie
In de gelokaliseerde versies van de online help komen enkele kleine problemen voor: inconsistenties in de
grammatica en kleine fouten in interpunctie en indeling. De inhoud is echter compleet en komt overeen met
de online help in het Engels.

Tijdsweergave vergaderingstrend
De beschrijving van de vergaderingstrendgegevens is niet juist. Raadpleeg 'Uw dashboard gebruiken' in de
online help en de Beheerhandleiding voor de betreffende gedeelten.
Vergaderingstrendgegevens
In de beschrijving van de vergaderingstrendgrafiek wordt het volgende vermeld:
Vergaderingtrendgegevens zijn gebaseerd op Greenwich Mean Time (GMT) en worden bijgevolg niet
nauwkeurig weergegeven over een periode van 24 uur. Als uw systeem bijvoorbeeld 200 vergaderingen host
tijdens een bepaalde dag, neemt de database het aantal vergaderingen op op basis van GMT en niet op basis
van de lokale tijd.
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Dit geldt voor de weergave van één maand en zes maanden, maar de gegevens voor de weergave van één dag
en één week zijn gebaseerd op de tijdzone van de gebruiker.

E-mailprocedure bij problemen met vergaderingen
Wanneer u een e-mail ontvangt waarin staat vermeld dat er een probleem is met een vergadering, voert u de
volgende stappen uit om de oorzaak vast te stellen.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Selecteer de koppeling in de e-mail die u hebt ontvangen over het probleem.
Meld u aan bij de Beheersite.
Selecteer op het Dashboard het diagram 'Actieve vergaderingen'.
De pagina Vergaderingstrends wordt weergegeven.

Stap 4

Selecteer de hoek uiterst rechts van het diagram om een gedetailleerde tabel te openen waarin de status van
elke actieve vergadering wordt weergegeven.
U kunt de gedetailleerde informatie in deze tabel gebruiken om u te helpen bij het vaststellen van de oorzaak
van het probleem dat wordt beschreven in de e-mail die u hebt ontvangen.

Uw Geschiedenis hulpmiddelen weergeven
De eerste twee items onder de netwerkgeschiedenistabel hebben de titels 'Spraakverbinding via computer' en
'Teleconferentie' in plaats van 'VOIP' en 'Telefoon', zoals ze worden beschreven in het gedeelte 'Uw
Geschiedenis hulpmiddelen weergeven' van de online help en de Beheerhandleiding.

Rapporten genereren en bekijken
Als uw systeem kort geleden is geïmplementeerd of geüpgrade, zijn er tot het einde van de eerste maand geen
gegevens beschikbaar voor de rapporten, met uitzondering van het Aangepaste gegevensrapport. In dat geval
zijn de koppelingen voor downloaden en alle andere rapporten die in dit gedeelte worden beschreven niet
beschikbaar tot na het einde van de eerste maand. Raadpleeg 'Rapporten genereren en weergeven' in de online
help en de Beheerhandleiding voor meer informatie.

Problemen oplossen
Raadpleeg de Handleiding voor probleemoplossing van de Cisco WebEx Meetings Server op http://
www.cisco.com/en/US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b_troubleshootingGuide_nl_NL.pdf.
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Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen
Voor informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceverzoek en het verzamelen
van aanvullende informatie, raadpleegt u de maandelijkse 'Nieuw in Cisco-productdocumentatie', waarin ook
alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco is opgenomen op http://www.cisco.com/en/US/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.
Inhoud instellen die direct op uw bureaublad moet worden weergegeven met behulp van een leestoepassing.
De RSS-feeds zijn een gratis service en Cisco ondersteunt momenteel RSS-versie 2.0.
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