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K A P I T E L  1
Opsæt og forbered en begivenhed

• Opsætning og forberedelse af en begivenhedsoversigt, side 1

• Systemkrav for Event Center til Windows, side 1

• UCF-kompatibilitet, side 2

• Kontroller dit system for UCF-kompatibilitet, side 2

• Download Cisco WebEx Connect eller Cisco Jabber, side 2

• Om deling af en ekstern computer, side 3

Opsætning og forberedelse af en begivenhedsoversigt
For at deltage i en begivenhed skal du opsætte Event Center på din computer. Når du planlægger, starter eller
tilmelder dig en begivenhed for første gang, starter din begivenhedstjenesteydelsens websted
opsætningsprocessen.

Hvis du bruger Windows, kan du også opsætte applikationen, inden du bruger den, ved at vælge Opsæt >
Event Center.

Alternativt kan du downloade installeringsprogrammet Begivenhedsadministrator til Windows fra siden
Support på dit Event Center-websted og så installere Begivenhedsadministrator på din webbrowser. Denne
valgmulighed er nyttig, hvis dit system ikke lader dig installere Begivenhedsadministrator direkte fra siden
Opsæt.

Hvis du eller en anden mødedeltager planlægger at dele Universal Communications Format (UCF) mediefiler
under en begivenhed, kan du verificere, at de nødvendige komponenter til afspilning af mediefilerne er
installeret på dit system.

Systemkrav for Event Center til Windows
Du kan finde systemkravene og andre oplysninger om kompatible browsere og operativsystemer på siden
Brugervejledninger for din tjenesteydelse:
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Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx Event Center-websted.
Trin 2 På WebEx Event Center-navigationsbjælke vælger du Support > Brugervejledninger.
Trin 3 På højre side af siden, under udgivelsesnoter og ofte stillede spørgsmål, vælger du linket for udgivelsesnoter.

UCF-kompatibilitet
Hvis du har til hensigt at afspille eller vise mediefiler i Universal Communications Format (UCF) under
begivenheden, enten som præsentationsvært eller mødedeltager, skal du verificere, at følgende komponenter
er installeret på din computer:

• Flash-afspiller til afspilning af en Flash-film eller interaktive Flash-filer

• Windows Media Player til afspilning af lyd- og videofiler

Valgmuligheden med at kontrollere dit system for nødvendige multimedieafspillere er kun tilgængelig,
hvis dit Event Center-websted omfatter UCF-valgmuligheden.

Kontroller dit system for UCF-kompatibilitet
Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende på navigationsbjælken:

• Vælg Ny bruger, hvis du er en ny bruger af begivenhedstjenesteydelsen.

• Udvid Opsæt, og vælg så Begivenhedsadministrator, hvis du allerede er en bruger af
begivenhedstjenesteydelsen.

Trin 2 Vælg Verificer dine multimedieafspillere.
Trin 3 Vælg linkene for at verificere, at de nødvendige afspillere er installeret på din computer.

Download Cisco WebEx Connect eller Cisco Jabber
Brug enten Cisco WebEx Connect eller Cisco Jabber, som er chat-programmer, chat-programmet for
erhvervsbrugere til at sende sikre øjeblikkelige meddelelser, invitere eller påminde deltagere og administrere
en begivenhed. Cisco WebEx Connect og Cisco Jabber kan integreres med Microsoft Outlook
virksomhedsadressebøger og -kalendere, og de kan også integreres med Cisco Unified Communication
Manager.
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Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 På Event Center navigationsbjælke vælger du Support > Downloads.
Trin 3 Rul ned til sektionen på siden, der beskriver Cisco WebEx Connect eller Cisco Jabber.
Trin 4 Vælg linket for at lære mere om dette produkt og downloade det.

Om deling af en ekstern computer
Brug ekstern computerdeling til at vise mødedeltagere en applikation eller fil, som kun er tilgængelig på en
ekstern computer. Afhængigt af hvor du opsætter den eksterne computer, kan du vise hele desktoppen eller
blot bestemte applikationer.

Du kan dele en ekstern computer under en begivenhed, hvor du er præsentationsværten, hvis:

• Du har installeret Access Anywhere-agenten på den eksterne computer.

• Du loggede på dit Event Center-websted, inden du deltog i begivenheden, hvis du ikke er den originale
begivenhedsvært.

Oplysninger om opsætning af en computer, så du kan tilgå den eksternt, er at finde i Brugervejledning
til Access Anywhere.
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• Om vinduet Tilføj rullegardinmenu, side 19

• Om resultater, side 20

• Om vinduet Tilføj tekstfelt, side 20

Oversigt over Planlæg en begivenhed
Planlægning er afgørende for levering af en vellykket online begivenhed. Ved at tage dig tid til at angive en
begivenheds detaljer kan du gøre din begivenhed så effektiv og engagerende sommuligt for dinemødedeltagere.

Siden Planlæg en begivenhed på dit Event Center-websted tilbyder forskellige funktioner, som lader dig
angive detaljer for en online begivenhed iht. dine behov.

Sikkerhedsfunktioner
Når du planlægger eller afholder en begivenhed, kan du sørge for sikkerhed under begivenheden ved at gøre
et af følgende:

• Kræve en adgangskode: Hvis du angiver en adgangskode, skal mødedeltagere oplyse denne adgangskode
for at deltage i begivenheden.

• Gør begivenheden "ikke angivet": Under planlægning af en begivenhed kan du angive begivenheden
som ikke angivet. En ikke angivet begivenhed vises ikke på siden Liste over begivenheder på dit Event
Center-websted. Mødedeltagere får alle oplysninger om begivenheden fra din e-mailmeddelelse med
invitationen.

• Kræver, at mødedeltagere oplyser deres tilmeldings-id'er. For både en angivet og en ikke angivet
begivenhed kan du anmode om tilmelding og kræve, at mødedeltagere oplyser deres tilmeldings-id'er,
inden de deltager i begivenheden. Hvis du angiver denne valgmulighed, modtager hver mødedeltager
et unikt tilmeldings-id, efter du godkender tilmeldingsanmodningen.

• Begrænse adgang til begivenheden: Når alle mødedeltagere har deltaget i begivenheden, kan du forhindre
flere mødedeltagere i at deltage ved at begrænse adgang til begivenheden.

Vælg et sikkerhedsniveau baseret på begivenhedens formål. Hvis du for eksempel planlægger en
begivenhed for at diskutere din virksomheds skovtur, skal du kun angive en adgangskode til begivenheden.
Men hvis du planlægger en begivenhed, hvor du diskuterer følsomme, økonomiske data, vil du muligvis
gøre begivenheden ikke angivet.

Roller
Dit begivenheds produktionsteam kan bestå af flere roller. Opret et dokument eller storyboard, som definerer,
hvordan du planlægger at producere begivenheden for at hjælpe dig med at tildele ansvar. Dokumentet eller
storyboardet kan omfatte oplysninger om tildeling af vært, præsentationsvært og paneldeltager, såsom hvem
vil starte og slutte præsentationen, præsentere dias, demonstrere software, håndtere spørgsmål og svar-sessionen,
fungere som meningsmålingskoordinatoren, svare på chat-beskeder og så videre.

Følgende tabel beskriver de forskellige roller i en WebEx-begivenhed.
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BeskrivelseRolle

Deltageren, som planlægger, starter, administrerer og slutter begivenheden samt
udpeger præsentationsværten, paneldeltagerne og meningsmålingskoordinatoren.

Begivenhedsværten er i første omgang præsentationsvært. Efter de inviterede
paneldeltagere deltager i begivenheden, kan værten overdrage
præsentationsværtskontrollen til en af paneldeltagerne når som helst under
begivenheden.

Vært

Deltagerenmed præsentationsværtskontrolsymbolet (WebEx-bold), som er ansvarlig
for deling og præsentation af oplysninger under begivenheden.

Præsentationsvært

En deltager, som er primært ansvarlig for at hjælpe præsentationsværten og deltage
i præsentationen.

Paneldeltager

Deltageren, som er ansvarlig for at udarbejde et meningsmålingsspørgeskema og
foretage en meningsmåling under begivenheden.

Meningsmålingskoordinator

En deltager, som primært lytter eller ser på, og som ikke præsenterer oplysninger
under begivenheden.

Deltager

Begivenhedsskabeloner
Begivenhedsskabeloner lader begivenhedsværter afkorte planlægningstid og gemme deres foretrukne
indstillinger. Begivenhedsskabelon rullegardinmenuen angiver følgende skabeloner:

• Mine skabeloner: Oprettet af dig og kun vist, hvis du logger på dit Event Center-websted.

• Standardskabeloner: Oprettet af din webstedsadministrator og gjort tilgængelig for begivenhedsværterne
i din organisation.

• Systemskabelon: Opsat af din WebEx-tjenesteydelse; navnet på systemskabelonen vises i parentes i
rullegardinmenuen.

Hvis du vælger at bruge en skabelon, bliver oplysningerne på skabelonen, herunder begivenhedens navn,
adgangskode, telefonkonferencevalgmuligheder, tilmeldingsvalgmuligheder, brugertilpassede
tilmeldingsspørgsmål og e-mailskabeloner, automatisk kopieret til siden Planlæg en begivenhed. Du
kan redigere oplysningerne eller valgmulighederne, inden du planlægger begivenheden.

Deltagerlisten, paneldeltageroplysninger og registrantdata bliver ikke kopieret til siden Planlæg en
begivenhed.

Indstil godkendelsesregler for registranter
Hvis du kræver godkendelse for tilmeldingsanmodninger, kan du opsætte regler for automatisk godkendelse
eller afvisning af registranter vha. logiske strenge (For eksempel kan du kræve, at en mødedeltagers firmanavn
skal indeholde ordet WebEx.).
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Procedure

Trin 1 Gå til sektionen Mødedeltagere og tilmelding på siden Planlæg en begivenhed.
Trin 2 Ved Godkendelse påkrævet vælger du Ja.
Trin 3 Vælg Opsæt godkendelsesregler.
Trin 4 Indstil dine parametre.
Trin 5 Når du er færdig med at opsætte en regel, vælger du Tilføj regel.

Godkendelsesreglen vises i listen Regler.

Trin 6 Når du er færdig med at tilføje regler, vælger du Gem.

Opret eller rediger en begivenhedsskabelon
Du kan oprette eller redigere en skabelon fra siden Planlæg en begivenhed. Skabelonerne, du opretter eller
redigerer på denne side, vil blive inkluderet underMine skabeloner i rullegardinmenuen Begivenhedsskabelon.

Kun webstedsadministratoren kan redigere eller oprette standardskabelonerne. Du kan dog gemme en
standardskabelon som en ny skabelon under Mine skabeloner.

Procedure

Trin 1 For at oprette en begivenhedsskabelon skal du gøre følgende:
Angiv valgmulighederne på siden Planlæg en begivenhed, og vælg så Gem som skabelon.

Indtast navnet på den nye skabelon i tekstfeltet Navn på skabelon, og vælg så Gem.

Trin 2 For at redigere en eksisterende begivenhedsskabelon, skal du gøre følgende:
I rullegardinmenuen Begivenhedsskabelon vælger du skabelonen, som du ønsker at redigere.

Foretag dine ændringer af skabelonen, og vælg så Gem som skabelon.

Vælg Gem og derefter OK i bekræftelsesmeddelelsesfeltet.

Brugertilpas tilmeldingsformular
Du kan tilpasse tilmeldingsformularen ved at tilføje eller ændre spørgsmål. Efter du har tilføjet en tilpasset
valgmulighed til tilmeldingsformularen, kan du redigere den når som helst.

Procedure

Trin 1 Gå til sektionen Mødedeltagere og tilmelding på siden Planlæg en begivenhed.
Trin 2 Vælg linket på Tilmeldingsformular.
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Siden Brugertilpas tilmeldingsspørgsmål vises.

Trin 3 Under Standardspørgsmål afkrydser du spørgsmålet, som du ønsker skal vises på tilmeldingsformularen.

• Vælges afkrydsningsfeltet under fluebenet angiver det, at det er et valgfrit spørgsmål på
tilmeldingsformularen.

• Vælges afkrydsningsfeltet under "R"-ikonet angiver det, at det er et obligatorisk spørgsmål på
tilmeldingsformularen.

Trin 4 Under Mine tilpassede spørgsmål kan du vælge en valgmulighed for at oprette et tilpasset spørgsmål.

• For at vælge spørgsmålene, du tidligere har gemt, vælger duMine tilmeldingsspørgsmål.

Trin 5 (Valgfrit) For at omorganisere dine spørgsmål, vælger du op- og ned-pilene i kolonnen Skift rækkefølge.
Trin 6 Når du er færdig med at tilføje tilpassede spørgsmål, vælger du Gem.
Trin 7 Vælg Luk i det vindue, der vises.

Viser resultater og virksomhedsnavne på mødedeltagerlisten
Under begivenheden kan du få listen over mødedeltagere til at vise disse to typer oplysninger ved siden af
navnet på hver mødedeltager:

• Mødedeltagerens svar på "virksomhed"-spørgsmålene på tilmeldingsblanketten.

• Mødedeltagerens samlede resultat baseret på dennes svar på spørgsmålene på tilmeldingsblanketten.

Du kan sortere listen over mødedeltagere efter scorerne eller søge efter et virksomhedsnavn og få en
bedre forståelse af, hvilke mødedeltagere der bør gives prioritet under begivenheden.

Hvis du vil vise resultater og virksomhedsnavnene på listen over mødedeltagere, skal
du gøre disse to ting på tilmeldingsblanketten:

Bemærk

• Brug valgmuligheden resultater i vinduerne Tilføj afkrydsningsfelter, Tilføj
valgmulighedsknapper eller Tilføj rullegardinmenu.

• Specificer, at Virksomhed-spørgsmål og alle spørgsmål med tildelte scorer er
obligatoriske.

Opret en invitationsliste, og inviter mødedeltagere til din
begivenhed

Du kan vælge kontakter fra en eksisterende adressebog eller tilføje nye kontakter på dit Event Center-websted.

Hvis du har et stort antal kontakter på en distributionsliste, kan du importere distributionslisten i CSV
(kommaseparerede/kommaafgrænsede værdier) format.
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Procedure

Trin 1 Gå til sektionen Mødedeltagere og tilmelding på siden Planlæg en begivenhed.
Trin 2 Vælg Opret invitationsliste.
Trin 3 I det vindue, der vises, gør du et af følgende:

• For at tilføje en ny kontakt, indtast oplysninger under Ny mødedeltager eller Ny paneldeltager.

• For at tilføje kontakter eller kontaktgrupper, der allerede findes i dine adressebøger på Event
Center-webstedet, vælg Vælg kontakter.

Vælg hver enkelt kontakt eller kontaktgruppe, som du ønsker at tilføje til din liste over mødedeltagere
eller paneldeltagere.

(Valgfrit) For at tilføje en paneldeltager fra dine eksisterende kontakter som en alternativ vært, skal du
vælge denne kontakt og vælge Tilføj som en alternativ vært.

En alternativ vært skal have en konto på dit websted. Desuden kan kun en paneldeltager være en alternativ
vært.

For at tilføje en distributionsliste i CSV format, vælg Importer kontakter, og følg så vejledningen på
din skærm.

Trin 4 Når du er færdig med at angive valgmuligheder på siden Planlæg en begivenhed, vælger du Planlæg denne
begivenhed.

Trin 5 På siden Send e-mail om begivenhed vælger du modtagerne, og vælg så Send nu.
Trin 6 Vælg OK og Fortsæt på meddelelserne, der vises på din skærm.

Opret en invitationsliste og inviter paneldeltagere til din
begivenhed

Du kan vælge kontakter fra en eksisterende adressebog eller tilføje nye kontakter på dit Event Center-websted.

Hvis du har et stort antal kontakter på en distributionsliste, kan du importere distributionslisten i CSV
(kommaseparerede/kommaafgrænsede værdier) format.

Procedure

Trin 1 På siden Planlæg en begivenhed går du til sektionen Præsentationsværter og paneldeltagere.
Trin 2 Vælg Opret invitationsliste.
Trin 3 I det vindue, der vises, tilføjer du en eller flere af følgende:

• nye mødedeltagere, som ikke allerede er kontakter i én af dine adressebøger

• kontakter og kontaktgrupper, der allerede findes i dine adressebøger på Event Center-webstedet
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• distributionsliste i CSV format.

Trin 4 Når du er færdig med at angive valgmuligheder på siden Planlæg en begivenhed, vælger du Planlæg denne
begivenhed.

Trin 5 På siden Send e-mail om begivenhed vælger du modtagerne, og vælg så Send nu.
Vælges Send senere, kommer du til siden Oplysninger om begivenhed, hvor du kan sende e-mailinvitationer
på et senere tidspunkt.

Trin 6 Vælg OK og Fortsæt på meddelelserne, der vises på din skærm.
Hver paneldeltager, som du inviterer, modtager en e-mailinvitation, som indeholder et link, som paneldeltageren
kan vælg for at få flere oplysninger om begivenheden og for at deltage i begivenheden.

Føj en ny kontakt til din invitationsliste
Når du planlægger en begivenhed, kan du føje en ny kontakt til din invitationsliste. Når du angiver oplysninger
om en ny kontakt, kan du også føje kontakten til en af dine adressebøger.

Procedure

Trin 1 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du vælge Opret invitationsliste på siden Planlæg en begivenhed.
Trin 2 Under Ny mødedeltager eller Ny paneldeltager skal du komme med oplysninger om kontakten.
Trin 3 (Valgfri) For at føje en ny kontakt til din adressebog Personlige kontakter, skal du sætte kryds ved Føj en ny

mødedeltager til min adressebog eller Føj en ny paneldeltager til min adressebog.
Trin 4 (Valgfri) For at tilføje en ny paneldeltager som en alternativ vært, en, som kan starte denne begivenhed og

fungere som værten, skal du sætte kryds ved Inviter som alternativ vært.
En alternativ vært skal have en konto på dit websted. Desuden kan kun en paneldeltager være en alternativ
vært.

Trin 5 Vælg Føj til invitationsliste.
Kontakten vises under Mødedeltagere, der skal inviteres eller Paneldeltagere, der skal inviteres.

Trin 6 Vælg Inviter.

Rediger en invitationsliste
Når du planlægger eller redigerer en begivenhed, kan du redigere din invitationsliste for både mødedeltagere
og paneldeltagere.
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Procedure

Trin 1 På siden Planlæg en begivenhed eller siden Rediger en begivenhed går du til sektionen Mødedeltagere og
tilmelding eller sektionen Præsentationsværter og paneldeltagere.

Trin 2 Vælg Rediger invitationsliste.
Trin 3 Vælg kontaktens navn i navnekolonnen.
Trin 4 Foretag dine ændringer.
Trin 5 Vælg Opdater invitationsliste.

Brugertilpasset e-mailmeddelelse
Bestemt begivenhed

Når du planlægger eller redigerer en begivenhed, kan du brugertilpasse en e-mailmeddelelsesskabelon til den
bestemte begivenhed ved at redigere, flytte rundt på eller slette indholdet og variablerne - kodetekst, som
Event Center bruger som erstatning til dine bestemte bruger- og begivenhedsoplysninger.

Fremtidig begivenhed

Du kan brugertilpasse e-mailmeddelelsesskabeloner til alle fremtidige begivenheder, som du vil planlægge
på dit Event Center-websted. De ændringer, du foretager på dette niveau, gælder automatisk for alle fremtidige
begivenheder, som du planlægger.

Du kan slette eller flytte rundt på variabler, men aldrig ændre teksten i en variabel. I denne variabel,
%ParticipantName%, må du for eksempel ikke ændre teksten ParticipantName inden for procenttegnene.
Hvis du ændrer det, kan Event Center ikke erstatte med den korrekte tekst fra dine bruger- og
begivenhedsoplysninger.

Vigtigt

Brugertilpas en e-mailmeddelelse for en specifik begivenhed
Procedure

Trin 1 På siden Planlæg en begivenhed eller siden Rediger en begivenhed, i sektionen e-mailmeddelelser, vælger du
den e-mailmeddelelse, som du ønsker at tilpasse.

Trin 2 Vælg en skabelon i rullegardinmenuen Vælg e-mailmeddelelse, og vælg så Rediger.
Trin 3 Foretag dine ændrer af Rediger begivenheds-e-mail: [navn på skabelon]-side.

Vi anbefaler, at du opsætter en e-mailkonto, som du kan bruge udelukkende til at oprette begivenheder. Du
kan angive denne adresse i feltet Svar til e-mail. For eksempel kan du opsætte en konto med adressen
events@your_company.com.
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Trin 4 Vælg Gem > OK.

Brugertilpas en e-mailmeddelelse for kommende begivenheder
Procedure

Trin 1 På din venstre navigationsbjælke i dit Event Center-websted, vælger du Vær vært for en begivenhed >
E-mailskabeloner.

Trin 2 Vælg den type e-mailmeddelelse, du ønsker at redigere iTil: rullegardinmenuen, og vælg så én af skabelonerne
i HTML- eller ren tekst-sektionen, alt efter hvad du har brug for.

Trin 3 Vælg Rediger.
Trin 4 Foretag dine ændringer til navnet på skabelonen: [navn på skabelon]-side.
Trin 5 Vælg Gem.

For at ændre e-mailmeddelelsen til dens oprindelige standardtilstand, vælger duGå tilbage til standard.Tip

Om variabler i en e-mailskabelon
En variabel består af tekst omgivet af to procenttegn. Alle variabler, der bruges i Event Center e-mailskabeloner
erstattes af aktuelle meddelelser af tilsvarende oplysninger, som er angivet i en mødedeltagers tilmeldingsdata,
i din brugerprofil, på siden Begivenhedsoplysninger og så videre.

Følgende tabel beskriver variablerne, der kan kræve yderligere forklaring.

Erstattes af...Denne variabel

Denne variabel erstattes af følgende tekst:

Denne WebEx-tjeneste indeholder en funktion, der tillader, at lyd og alle
dokumenter og andrematerialer, der udveksles eller gennemses under sessionen,
kan blive optaget. Ved at slutte dig til denne session, accepterer du automatisk
sådanne optagelser. Hvis du ikke samtykker til optagelsen, skal du ikke deltage
i sessionen.

Vigtigt

VIGTIG BEMÆRKNING: Denne WebEx-tjeneste indeholder en funktion, der tillader,
at lyd og alle dokumenter og andre materialer, der udveksles eller gennemses under
sessionen, kan blive optaget. Ved at slutte dig til denne session, accepterer du automatisk
sådanne optagelser. Hvis du ikke samtykker til optagelsen, skal du ikke deltage i sessionen.

%Disclaimer%
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Erstattes af...Denne variabel

Denne variabel erstattes af følgende vejledning til at downloade Event
Center-applikationen:

For hurtigere at deltage i begivenheden kan du opsætte softwaren, som du behøver for at
deltage i begivenheden, inden den starter. Gå til ovennævnte URL-adresse, og vælg så
Opsæt,

%DownloadInstruction%

Denne variabel erstattes af følgende format:

http://www.webex.com
%EmailFooter%

Tilmeldings-id'et for mødedeltageren

Event Center opretter automatisk dette id for en mødedeltager, når du godkender dennes
tilmeldingsanmodning. Hvis denne begivenhed ikke kræver tilmelding, erstattes variablen
af følgende tekst:

Denne begivenhed kræver ikke et tilmeldings-id.

%EnrollmentID%

Et hyperlink

Du kan bruge dette i begivenhedsbeskrivelser.
%EventAddressURL%

Begivenhedsadgangskoden, som du angav da du planlagde begivenheden. Hvis du ikke
kræver en adgangskode, erstattes denne variabel af følgende tekst:

Denne begivenhed kræver ikke en adgangskode.
%EventPassword%

Et hyperlink

Du kan bruge dette i vejledninger til at deltage i begivenheden.
%JoinURL%

en URL-adresse, som ikke indeholder et hyperlink

Du kan bruge dette i vejledninger til at deltage i begivenheden.

Eksempel. Du kan bruge variablen på denne måde: Til at deltage i begivenheden, <a
href="%JoinURLStr%">se her.</a>

%JoinURLStr%

URL-adressen til siden Begivenhedsoplysninger til begivenheden.

Event Center opretter automatisk URL-adressen, når du planlægger en begivenhed.
%MeetingInfoURL%

Adgangskoden du angav for mødedeltagere, så de kan tilmelde sig til begivenheden.%RegistrationPassword%

Den e-mailadresse, der er angivet på e-mailserveren til dit Event Center-websted.

Standardadressen er: messenger@webex.com
%SenderEmailAddress%

Denne variabel erstattes af følgende tekst:

Ring til %CallInNumber%, og indtast mødenummeret for at deltage i telekonferencen.

Variablen %CallInNumber% erstattes af de numre, som du angav, da du planlagde
begivenheden.

%TeleconferenceInfo%
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Erstattes af...Denne variabel

Hvis UCF er aktiveret for denne begivenhed, og du vælger Bed mødedeltagere om at
verificere multimedieafspillere når begivenheden planlægges, vises følgende:

Afspilning af UCF (Universal Communications Format) mediefiler kræver kompatible
afspillere. For at se denne type multimediefiler i begivenheden bedes du kontrollere, om
du har afspillerne installeret på din computer ved at gå til [URL-adresse].

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Opsæt en lydkonference for en begivenhed
Valgmuligheder for lydkonference kan variere, afhængigt af hvilke valgmuligheder din virksomhed bruger.

Procedure

Trin 1 Gå til Indstillinger for lydkonference på siden Planlæg en begivenhed eller rediger en begivenhed.
Trin 2 Vælg én af følgende valgmuligheder:

•WebEx-lyd: Dette er en integreret lydkonference. Vælg mellem adskillige valgmuligheder, for eksempel
om systemet skal ringe ud til mødedeltagere, eller stil en ensrettet lydstream fra lydkonferencen til
rådighed for mødedeltagernes computere.

Du eller din virksomhed pådrager sig gebyrerne, når systemet ringer til mødedeltagere.Bemærk

• Andre telekonferencetjenester: Begivenheden inkluderer en telekonference, som en anden tjenesteydelse
stiller til rådighed. Indtast vejledning for at tilslutte sig til telekonferencen i tekstfeltet. Vejledningen
vises i et meddelelsesfelt, når en mødedeltager tilslutter sig begivenheden.

Hvis flere end 500 deltagere vil deltage i din begivenhed, kan du bruge enten en
telekonferencetjenesteydelse fra tredjepart eller WebEx' operatørassisterede
lydkonferencetjenesteydelse. Kontakt dinWebEx-kontoadministrator, hvis du vil lære mere
om the WebEx' operatørassisterede lydkonferencetjenesteydelse.

Bemærk

• Cisco Unified MeetingPlace lydkonference: Dette er en integreret lydkonference.

• Brug VoIP-only: En stemmekonference hvori deltagere bruger computere med lyd til at kommunikere
over internettet frem for telefonsystemet.

• Ingen: Angiver, at ingen lydkonference er nødvendig for begivenheden.

Trin 3 Vælg Planlæg denne begivenhed eller Opdater.
Når du planlægge begivenheden, vises vejledningen for at tilslutte sig telekonference i dialogboksen Tilslut
telekonference, når deltagere tilslutter sig begivenheden.
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Opsæt en VoIP-only lydkonference for en begivenhed
I en VoIP-only konference bruger deltagere computere med lyd til at kommunikere over internettet frem for
telefonsystemet.

• Hvis du opsætter en integreret VoIP konference, skal du starte konferencen før de andre deltagere kan
begynde at bruge den i begivenheden.

• Kun deltagere hvis computere opfylder systemkravene for integreret VoIP kan deltage i konferencen.

• Hvis du bruger WebEx-optageren til at optage begivenheden og ønsker at få lyd med i optagelsen, skal
du sørge for, at den korrekte lydkomprimering er valgt. For detaljerede oplysninger henvises der til
Brugervejledningen for WebEx-optager og -afspiller, som er tilgængelig på siden Brugervejledninger
på dit Event Center-websted.

Procedure

Trin 1 Gå til Indstillinger for lydkonference på siden Planlæg en begivenhed eller rediger en begivenhed.
Trin 2 Vælg konferencetypen Brug VoIP-only.
Trin 3 Vælg Planlæg denne begivenhed eller Opdater denne begivenhed.

Systemkrav til integreret VoIP
For at deltage i en integreret VoIP-konference skal du sikre, at din computer opfylder følgende systemkrav:

• Et understøttet lydkort

En liste over understøttede lydkort er at finde på sidenOfte stillede spørgsmål på dit Event Center-websted.
Du kan tilgå denne side fra dit websteds Support-side.

• Højttalere eller hovedtelefoner

• Mikrofon, hvis du vil tale under konferencen

For at opnå bedre lydkvalitet og bekvemmelighed skal du bruge et computer-headset med en mikrofon
af høj kvalitet.

Forhindr, at mødedeltagere i en begivenhed, deler
multimediefiler

Event Center tillader som standard, at mødedeltagere kan dele Universal Communications Format (UCF)-filer
i en begivenhed. Når du planlægger en begivenhed, kan du vælge at slå denne funktion fra for begivenheden.
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Procedure

Trin 1 På siden Planlæg en begivenhed går du til Begivenhedsbeskrivelse og -valgmuligheder > Andre
UCF-valgmuligheder.

Trin 2 Vælg Tillad ikke, at mødedeltagere, deler multimediefiler under denne begivenhed.
Trin 3 Vælg Planlæg denne begivenhed.

Anmod deltagere om at tjekke deres multimedieafspillere
Hvis du planlægger at viseUniversal Communications Format (UCF)-multimediepræsentationer i begivenheden,
kan du anmode deltagere om at bekræfte, at der er multimedieafspillere installeret på deres computere, før de
deltager i begivenheden.

Procedure

Trin 1 På siden Planlæg en begivenhed går du til Begivenhedsbeskrivelse og -valgmuligheder > Andre
UCF-valgmuligheder.

Trin 2 Vælg Anmod deltagere om at verificere multimedieafspillere.
Trin 3 Vælg Planlæg denne begivenhed.

Opret en undersøgelse til efter en begivenhed, og tilføj den til
en begivenhed

Når du opretter en undersøgelse, kan du gøre følgende:

• Tilføj spørgsmål med skriftlige, enkelte eller flere svarmuligheder

• Tilføj billeder

• Gem undersøgelsen som en skabelon for fremtidig brug

Undersøgelsen, du tilføjer vises på deltagernes skærme, når begivenheden slutter.

For at se undersøgelsesresultater kan du generere en Event Center fremmøderapport, mødedeltagernes
rapporthistorik eller en begivenhedsoptagelsesrapport fra siden Mine WebEx-rapporter i Mit WebEx.
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Procedure

Trin 1 Gå tilBeskrivelse af begivenhed og valgmuligheder på siden Planlæg en begivenhed eller rediger en planlagt
begivenhed.

Trin 2 Vælg Opret undersøgelse til efter en begivenhed eller Opret ny undersøgelse.
Trin 3 Indtast et undersøgelsesemne og en præsentationstekst.
Trin 4 Vælg de tilgængelige knapper for at tilføje billeder og lave undersøgelsesspørgsmål, og gem så undersøgelsen.
Trin 5 Når du er tilfreds med din undersøgelse, vælger du OK - anvend denne undersøgelse.
Trin 6 På siden Planlæg en begivenhed eller rediger en planlagt begivenhed og i sektionen Undersøgelse til efter en

begivenhed, vælger du en af disse:

• Vis undersøgelse i popup-vindue: Angiver, at denne undersøgelse vil blive vist i et separat vindue

• Vis undersøgelse i det primære browservindue (i stedet for destinationens URL-adresse): Angiver,
at denne undersøgelse vil blive vist i hovedvinduet

Hvis du vælger Vis undersøgelse i det primære browservindue (i stedet for destinationens
URL-adresse) og også angiver en destinations-URL, der vises efter begivenheden, vil destinationssiden
ikke blive vist efter begivenheden.

Giv paneldeltagere tilladelse til at overføre dokumenter
Når du planlægger en begivenhed, kan du angive, at paneldeltagere kan give dig dokumenter eller præsentationer
ved at overføre dem fra siden Paneldeltageradgang. Filerne, som er overført af paneldeltagere, vises på din
side Begivenhedsoplysninger og i dine personlige mapper på dit Event Center-websted. Så kan du downloade
eller organisere filerne, inden du starter begivenheden.

Procedure

Trin 1 Gør følgende for at lade paneldeltagere overføre dokumenter:
Gå til Præsentationsværter og paneldeltagere på siden Planlæg en begivenhed eller Rediger begivenhed.

Sæt kryds ved Giv paneldeltagere tilladelse til at overføre dokumenter knyttet til begivenheden.

Trin 2 Gør følgende for at vise, downloade eller organisere filerne, som er overført af paneldeltagere, inden en
begivenhed:
Log ind på dit Event Center-websted.

VælgMit WebEx > Mine filer > Mapper.
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Om vinduet Tilføj afkrydsningsfelter
Til...Brug denne valgmulighed...

Udarbejd et spørgsmål.

Bemærk Hvis du kun tilføjer ét afkrydsningsfelt og ikke ønsker en gruppemærkat,
efterlades dette felt tomt.

Gruppemærkat for markeringsfelter

Udarbejd svarene eller valgmulighederne, og angiv, hvilke afkrydsningsfelter, der
er valgt eller slettet som standard på undersøgelsesformularen eller
tilmeldingsblanketten.

Brug rullegardinmenuen Tilføj til at tilføje afkrydsningsfelter på
formularen/blanketten.

Afkrydsningsfelt 1-9

Angiv en score for hvert svar på spørgsmålet.Score

Om vinduet Tilføj valgmulighedsknapper
Til...Brug denne valgmulighed...

Udarbejd et spørgsmål.Gruppemærkat for valgmulighedsknapper

Angiv, hvilket der er standardsvaret eller -valgmuligheden.Standardvalg

Udarbejd svarene eller valgmulighederne.

Brug rullegardinmenuen Tilføj for at tilføje valgmulighedsknapper.

Valgmulighed 1-9

Angiv en score for hvert svar på spørgsmålet.Score

Om vinduet Tilføj rullegardinmenu
Til...Brug denne valgmulighed...

Udarbejd et spørgsmål.Etiket for rullelisteboks

Angiv, hvilket der er standardsvaret eller -valgmuligheden.Standardvalg

Udarbejd svarene eller valgmulighederne.

Brug rullegardinmenuen Tilføj for at tilføje valgmulighedsknapper.

Valgmulighed 1-9

Angiv en score for hvert svar på spørgsmålet.Score
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Om resultater
Når du brugertilpasser en undersøgelsesformular eller tilmeldingsblanket, kan du angive en score for hvert
svar på et spørgsmål. Din webstedsadministrator kan senere generere en rapport, der viser hver mødedeltagers
samlede score, så du kan identificere de mest kvalificerede kundeemner ud fra resultaterne såvel som de andre
oplysninger, du har samlet fra undersøgelsesformularen eller tilmeldingsblanketten.

Under begivenheden kan du få listen over mødedeltagere til at vise disse to typer oplysninger ved siden af
navnet på hver mødedeltager:

• Mødedeltagerens svar på "virksomhed"-spørgsmålene på tilmeldingsblanketten.

• Mødedeltagerens samlede resultat baseret på dennes svar på spørgsmålene på tilmeldingsblanketten.

Du kan sortere listen over mødedeltagere efter scorerne eller søge efter et virksomhedsnavn og få en
bedre forståelse af, hvilke mødedeltagere der bør gives prioritet under begivenheden.

Hvis du vil vise resultater og virksomhedsnavnene på listen over mødedeltagere, skal
du gøre disse to ting på tilmeldingsblanketten:

Bemærk

• Brug valgmuligheden resultater i vinduerne Tilføj afkrydsningsfelter, Tilføj
valgmulighedsknapper eller Tilføj rullegardinmenu.

• Specificer, at Virksomhed-spørgsmål og alle spørgsmål med tildelte scorer er
obligatoriske.

Om vinduet Tilføj tekstfelt
Til...Brug denne valgmulighed...

Udarbejd et tekstspørgsmål. En tekstfeltmærkat kan højst indeholde 256 tegn.Tekstboks etiket

Angiv, om tekstfeltet indeholder en enkelt linje eller flere linjer. Hvis du vælger Flere
linjer, skal du angive et antal linjer i feltet Højde.

Type

Angiv tekstfeltets bredde, i tegn. Det antal, du angiver, bestemmer, hvor bredt tekstfeltet
er på undersøgelsesformularen eller tilmeldingsblanketten, men det påvirker ikke det
antal tegn, som en mødedeltager kan indtaste i tekstfeltet. Tekstfeltet må højst indeholde
256 tegn.

Bredde

Angiv det antal linjer, som tekstfeltet indeholder. For at angive antallet af linjer skal du
først vælge Flere linjer ved siden af Type. Hvis du ikke angiver et antal bruger Event
Center standardhøjden, som er én linje.

Højde

   Brugervejledning til WebEx Event Center
20

Planlæg en begivenhed
Om resultater



K A P I T E L  3
Planlæg, rediger, annuller og start en begivenhed

• Oversigt over planlægning, redigering, annullering og start af en begivenhed, side 21

• Planlæg en begivenhed, side 21

• Start en begivenhed, side 23

• Rediger en begivenhed, side 23

• Annuller en begivenhed, side 24

Oversigt over planlægning, redigering, annullering og start af
en begivenhed

For at planlægge, starte, redigere eller annullere dine begivenheder skal du have en værtskonto på dit Event
Center-websted.

Planlæg en begivenhed
Vi anbefaler, at du færdiggør dele af siden Planlæg en begivenhed, før du planlægger din begivenhed. For
flere oplysninger se Planlæg en begivenhed.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 På navigationsbjælken vælger du Vær vært for en begivenhed > Planlæg en begivenhed.
Trin 3 Færdiggør dine planlægningsoplysninger, og læg mærke til følgende:

Grundoplysningssektion

• Angivne begivenheder står angivet på dit Event Center-websted og er synlige for enhver. Kun besøgende
kan se oplysningerne om en ikke angivet begivenhed.

• Med tilmelding kan du få oplysninger om de personer, som agter at deltage i din begivenhed.

• Med et program kan du gruppere relaterede begivenheder for et specifikt projekt, produkt eller publikum.
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• Du kan altid køre rapporter fra Mit WebEx for at se oplysninger om dine begivenheder, selv hvis du
vælger at slette dem efter færdiggørelse.

• Hvis du indtaster en adgangskode til en begivenhed, så sørg for, at den ikke indeholder mellemrum eller
dobbelte anførselstegn (“”).

• Sporingskoder kan være valgfri eller påkrævede afhængigt af, hvordan din webstedsadministrator
opsætter dem.

Hvis din webstedsadministrator også har angivet, at de samme valgmuligheder for sporingskoder vises
på din brugerprofil, kan du redigere din brugerprofil til at angive sporingskoderne. Koderne dukker
så op automatisk på siden Planlæg en begivenhed.

Tip

Sektionen Dato og tidspunkt

• Vælg Planlæg en begivenheds tidszoner for at vælge et egnet tidspunkt for dine deltagere i andre
tidszoner.

• Den anslåede varighed er kun af hensyn din planlægning. En begivenhed afsluttes ikke automatisk efter
den angivne varighed.

Sektionen Begivenhedsbeskrivelse og -valgmuligheder

• UCF-muligheder for automatisk afspilning: Vi anbefaler, at du overfører begivenhedsmateriale i forvejen
for at reducere indlæsningstiden under en begivenhed. Før du kan tilføje begivenhedsmateriale, skal du
først overføre dem til dine personlige mapper i sektionen Mit WebEx på dit Event Center-websted.

• Du kan formatere en begivenhedsbeskrivelse vha. HTML (Hypertext Markup Language)-kode. Hvis du
bruger et oprettelsesprogram for internetsider, så opret din formaterede begivenhedsbeskrivelse vha.
dette program, og kopier så dens HTML-kode og indsæt den i beskrivelsesfeltet.

• En destinations-URL-adresse henviser til et websted, der vil blive vist, når begivenheden afslutter.

• For at bestemme, hvem der kan semødedeltagerlisten for begivenheder med et større antal mødedeltagere,
vælger du Kun værten, præsentationsværten og paneldeltagerne for at forbedre ydeevnen.

• Videofunktionen er kun tilgængelig, hvis den er blevet slået til af din webstedsadministrator.

Sektionen Mødedeltagere og tilmelding

• Hvis du vælger Ja for Tilmeldings-id påkrævet, modtager hver mødedeltager et unikt tilmeldings-id,
efter du har godkendt hans eller hendes tilmeldingsanmodning. Denne valgmulighed giver yderligere
sikkerhed for din begivenhed.

• Hvis du kræver godkendelse for tilmeldingsanmodninger, kan du opsætte godkendelsesregler for
automatisk godkendelse eller afvisning af registranter.

Sektionen e-mailmeddelelser

• Inkluderes en iCalendar-vedhæftning, kan inviterede deltagere tilføje den planlagte begivenhed i deres
kalenderprogrammer, såsom Microsoft Outlook.

Trin 4 (Valgfrit) Hvis du planlægger at genbruge lignende oplysninger, vælger du Gem som skabelon.
Trin 5 Når du har angivet dine begivenhedsoplysninger, vælger du Planlæg denne begivenhed.
Trin 6 På siden Send e-mail om begivenhed vælger du modtagerne af e-mailinvitationen, og derefter vælger du Send

nu.
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Vælges Send senere kommer du til siden Oplysninger om begivenhed, hvor du kan sende e-mailmeddelelser
om opdatering af begivenheder på et senere tidspunkt.

Trin 7 Vælg OK og Fortsæt på meddelelserne, der vises på din skærm.
Siden Oplysninger om begivenhed vises. Du modtager også en e-mailbekræftelse, der indeholder oplysninger
om den planlagte begivenhed.

Start en begivenhed
Begivenheder starter ikke automatisk på planlagte tidspunkter. Medmindre du angiver, at mødedeltagere kan
tilslutte sig før værten, skal du først starte en begivenhed, før mødedeltagere kan tilslutte sig.

Du kan starte en begivenhed fra din e-mailbekræftelse eller fra dit Event Center-websted. Dette emne beskriver
hvordan, du starter din begivenhed fra webstedet.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx >Mine møder.

Siden Mine WebEx Meetings vises.

Trin 3 Find begivenheden, som du ønsker at starte, og vælg så Start.
Begivenhedsvinduet vises.

Hvis begivenheden inkluderer en integreret telekonference, vil dialogboksen Tilslut til telekonference dukke
op. Følg vejledningen i dialogboksen for at starte telekonferencen.

Rediger en begivenhed
Når du har planlagt en begivenhed, kan du redigere den når som helst, før du starter den. Efter redigering kan
du vælge at sende mødedeltagerne en ny e-mailinvitation, der fortæller dem, at du har ændret oplysninger om
begivenheden. Mødedeltagere, som du fjernede fra mødedeltagerlisten, modtager en e-mailmeddelelse med
besked om, at begivenheden blev annulleret.

Du kan redigere en begivenhed fra din e-mailbekræftelse eller fra dit Event Center-websted. Dette emne
beskriver, hvordan du redigerer en begivenhed fra webstedet.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx >Mine møder.
Trin 3 Vælg emnet for begivenheden.
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Siden Oplysninger om begivenhed vises.

Trin 4 Vælg Rediger begivenhed, og foretag så dine ændringer.
Trin 5 For at påføre dine ændringer i begivenheden vælger du Opdater denne begivenhed.
Trin 6 På siden Send e-mail om begivenhed vælger du modtagerne af e-mailmeddelelsen om opdatering af

begivenheden. Hvis du tilføjede deltagere til din invitationsliste, kan du også sende dem e-mailinvitationer
med de seneste oplysninger om begivenheden fra denne side.

Trin 7 Vælg Send nu, og vælg så OK og Fortsæt på meddelelserne, der vises på din skærm.
Vælges Send senere kommer du til siden Oplysninger om begivenhed, hvor du kan sende e-mailmeddelelser
om opdatering af begivenheder på et senere tidspunkt.

Annuller en begivenhed
Du kan annullere en begivenhed, som du planlagde, når som helst. Når du annullerer en begivenhed, har du
valgmuligheden med at sende automatiske e-mailmeddelelser om annullering til begivenhedsdeltagerne.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx >Mine møder.

Siden Mine WebEx Meetings vises.

Trin 3 I kolonnen Emne skal du finde den begivenhed, du ønsker at annullere, vælge afkrydsningsfeltet ved siden
af den og så vælge Slet.

Trin 4 Vælg OK i meddelelsesfeltet for at bekræfte, at du ønsker at slette begivenheden.
Et meddelelsesfelt vises, som lader dig sende e-mailmeddelelser om denne annullering.

Trin 5 Gør ét af følgende, som det er relevant:

• Vælg Ja, hvis du ønsker at underrette alle inviterede deltagere, herunder mødedeltagere og paneldeltagere.

• Vælg Nej, hvis du ikke ønsker at sende en e-mailmeddelelse om annullering.

• Vælg Annuller, hvis du ikke ønsker at annullere denne begivenhed.
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K A P I T E L  4
Administrer programmer

• Oversigt over Administrer programmer, side 25

• Opret et program, side 25

• Føj en begivenhed til et program, side 26

• Føj en optaget begivenhed til et program, side 26

• Se oplysninger om et program, side 27

• Få URL-adresser for din begivenhed, dit program eller din optagelse, side 27

• Rediger et program, side 28

• Slet et program, side 28

• Om siden Opret et program, side 28

Oversigt over Administrer programmer
Event Center lader dig gruppere live eller optagede begivenheder i et program til et bestemt projekt, produkt
eller publikum. Med et program kan mødedeltagere let tilmelde sig til alle dets begivenheder på én gang. Alle
begivenheder i et program deler den samme tilmeldingsformular.

Du kan ændre de programmer, du opretter på dit Event Center-websted når som helst.

Opret et program
Med et program kan mødedeltagere let tilmelde sig til alle dets begivenheder på én gang. Alle begivenheder
i et program deler den samme tilmeldingsformular.

Du kan ændre de programmer, du opretter på dit Event Center-websted når som helst.
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Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende:

• Vælg Administrer programmer > Opret nyt program på venstre navigationsbjælke.

• Vælg Tilføj et nyt program på siden Planlæg en begivenhed eller siden Rediger en begivenhed.

Den begivenhed, du planlægger eller redigerer tilføjes automatisk til dette nye program.

• Vælg Administrer programmer > Liste over programmer > Nyt program på navigationsbjælken.

Siden Opret et program vises.

Trin 2 Angiv valgmulighederne på siden, og vælg så Opret program.
Trin 3 Hvis du oprettede det nye program fra siden Planlæg en begivenhed eller siden Rediger en begivenhed, så

vælg OK i meddelelsesfeltet, der fortæller dig, at tilføjelsen af denne begivenhed ændrer dens
tilmeldingsvalgmuligheder til de samme som programmets.
Dette program vises på siden Administrer programmer.

Føj en begivenhed til et program
Alle begivenheder i et program deler den samme tilmeldingsblanket. Mødedeltagere kan vælge at tilmelde
sig til alle begivenhederne i et program på én gang.

Du kan også føje en begivenhed til at program under planlægning eller redigering af en begivenhed.

Procedure

Trin 1 På navigationsbjælken skal du udvide Administrer programmer og så vælge Liste over programmer.
Siden Administrer programmer vises.

Trin 2 Vælg titlen på det program, du ønsker at føje til en begivenhed.
Trin 3 Vælg, om du vil tilføje en ny begivenhed eller en begivenhed, som allerede er blevet planlagt.
Trin 4 Følg anmodningerne for at gennemføre din handling.

Føj en optaget begivenhed til et program
Hvis du har optaget begivenheder, som du har været vært for, kan du føje dem til et program.

Procedure

Trin 1 På navigationsbjælken skal du udvide Administrer programmer og så vælge Liste over programmer.

   Brugervejledning til WebEx Event Center
26

Administrer programmer
Føj en begivenhed til et program



Siden Administrer programmer vises.

Trin 2 Vælg titlen på det program, du ønsker at føje til en optaget begivenhed.
Trin 3 Vælg Føj andre optagelser til dette program.
Trin 4 Vælg de optagelser, som du vil føje til programmet, og vælg så Tilføj.
Trin 5 Vælg Fortsæt.

Se oplysninger om et program
Procedure

Trin 1 Vælg Administrer programmer > Liste over programmer på navigationsbjælken.
Siden Administrer programmer vises.

Trin 2 Vælg titlen på programmet, som du ønsker at se.
Siden med programoplysninger vises.

Få URL-adresser for din begivenhed, dit program eller din
optagelse

Procedure

Gør ét af følgende:

• For at får en begivenheds-URL, går du tilMit WebEx >Mine møder, og vælger så navnet på
begivenheden for at se siden Oplysninger om begivenhed.

Brug begivenhedsadressen for mødedeltagere for at associere kilde-id'er.

• For at få en program-URL-adresse skal du udvideAdministrer programmer på venstre navigationsbjælke
på dit Event Center-websted, og vælg så Liste over programmer. Vælg navnet på programmet for at
se program-URL-adressen.

• For at få en optagelses-URL-adresse skal du udvide Vær vært for en begivenhed på venstre
navigationsbjælke på dit Event Center-websted, og vælg såMine begivenhedsoptagelser.Vælg navnet
på optagelsen for at se linket til afspilning/download.

Brugervejledning til WebEx Event Center    
27

Administrer programmer
Se oplysninger om et program



Rediger et program
Procedure

Trin 1 Vælg Administrer programmer > Liste over programmer på navigationsbjælken.
Der er afkrydsningsfelter ved siden af de programmer, du oprettede.

Trin 2 Vælg titlen på det program, som du ønsker at ændre.
Trin 3 Vælg Rediger program.
Trin 4 Foretag dine ændringer, og vælg så Opdater program.

Du modtager en automatisk e-mailmeddelelse om denne opdatering.

Slet et program
Du kan ikke slette programmer, der blev oprettet af andre værter.

Procedure

Trin 1 Vælg Administrer programmer > Liste over programmer på navigationsbjælken.
Siden Administrer programmer vises. Der er afkrydsningsfelter ved siden af de programmer, du oprettede.

Trin 2 Vælg afkrydsningsfeltet for det program, du ønsker at slette.
Trin 3 Vælg Slet.
Trin 4 Vælg OK for at bekræfte sletningen.

Siden Program slettet vises.

Om siden Opret et program
Følgende tabel beskriver elementer på denne side, der kan kræve yderligere forklaring.

Til....Brug denne valgmulighed....

Indtast en beskrivelse for programmet.

Du kan formatere beskrivelsen vha.
HTML-koden.

Bemærk

Beskrivelse

Angiv det forventede antal registranter.Forventet tilmelding

Angiv budgettet til programmet.Budget
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Til....Brug denne valgmulighed....

Indtast værtens e-mailadresse.E-mail

Et angivet program på siden Liste over begivenheder efter program, vises for alle, som besøger
dit Event Center-websted.

Et ikke angivet program vises ikke på siden Liste over begivenheder efter program.Mødedeltagere
kan se kommende begivenheder i programmet, hvis du sender demURL-adressen til programmet.

Programstatus

Specificer, ommødedeltagere skal tilmeldes, inden de kan deltage i begivenhederne i programmet.Registrerings-id krævet

Specificer, om en adgangskode skal være krævet, inden en mødedeltager kan tilmeldes til
begivenhederne i programmet.

Adgangskode krævet for at
registrere

Formater dette område vha. HTML-koden, inkl. henvisning til de billeder, du overfører i afsnittet
Billeder.

Brug rullegardinmenuen for at anbringe dette brugertilpassede område over eller under
programtitlen.

BrugertilpassetHTML-område
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K A P I T E L  5
Spor dine mødedeltagere

• Oversigt over Spor dine mødedeltagere, side 31

• Vedhæft manuelt en kilde-id til din URL-adresse, side 32

• Få URL-adresser for din begivenhed, dit program eller din optagelse, side 32

• Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for en begivenhed, side 32

• Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for et program, side 33

• Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for en begivenhedsoptagelse, side 33

Oversigt over Spor dine mødedeltagere
Mål effektiviteten ved din marketing ifm. din begivenhed ved at spore, fra hvilke kilder mødedeltagere deltager
eller tilmelder sig til dine begivenheder.

Eksempel: Du kan bruge forhandlere til at promovere dine begivenheder. Du kan tildele et kilde-id til hver
forhandler, som vil sende en e-mailmeddelelse med en invitation eller optagelse for dig. Event Center henter
kilde-id'et, når en mødedeltager vælger linket med URL-adressen i e-mailmeddelelser til begivenheden,
programmet eller optagelsen fra en bestemt forhandler.

Så kan du eller din webstedsadministrator generere en fremmøde-, tilmeldings- eller optagelsesrapport, der
viser hver mødedeltagers kilde-id. Du kan sammenligne og analysere, hvilke marketingsmetoder er mere
effektive end andre.

Der er to måder til at føje et kilde-id til en URL-adresse for en begivenhed, et program eller en optagelse:

• Manuel tilføjelse af et kilde-id ved at føje&SourceId= til begivenhedens URL-adresse og offentliggøre
denne nye URL-adresse i dine e-mailmeddelelser.

• Tilknytte et kilde-id til en forhandlers e-mailadresse, hvis du bruger forhandlere til at videresende dine
e-mailmeddelelser til potentielle mødedeltagere.
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Vedhæft manuelt en kilde-id til din URL-adresse
Procedure

Trin 1 Få mødedeltager-URL-adressen.
Trin 2 Tilføj &SourceId=xxx for enden af URL-adressen, og offentliggør den så i din e-mailmeddelelse.

Du kan angive op til 512 tegn i enten bogstaver eller tal som en kilde-id.

Eksempel: En begivenheds-URL-adresse med en kilde-id kan være
https://[eventURL]&SourceId=CompanyWebsite eller https://[eventURL]&SourceId=anynumber

Få URL-adresser for din begivenhed, dit program eller din
optagelse

Procedure

Gør ét af følgende:

• For at får en begivenheds-URL, går du tilMit WebEx >Mine møder, og vælger så navnet på
begivenheden for at se siden Oplysninger om begivenhed.

Brug begivenhedsadressen for mødedeltagere for at associere kilde-id'er.

• For at få en program-URL-adresse skal du udvideAdministrer programmer på venstre navigationsbjælke
på dit Event Center-websted, og vælg så Liste over programmer. Vælg navnet på programmet for at
se program-URL-adressen.

• For at få en optagelses-URL-adresse skal du udvide Vær vært for en begivenhed på venstre
navigationsbjælke på dit Event Center-websted, og vælg såMine begivenhedsoptagelser.Vælg navnet
på optagelsen for at se linket til afspilning/download.

Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for en begivenhed
Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx >Mine møder.
Trin 2 Vælg begivenhedens navn, og vælg så Send e-mails.

Hvis du lige har afsluttet en begivenhed, vises delen Send e-mails om begivenhedenmed det samme.Tip
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Trin 3 Vælg Forhandlere.
Trin 4 Indtast op til tre forhandleres e-mailadresser og kilde-id'er.
Trin 5 Vælg Send nu.

Forhandlerne modtager en e-mailmeddelelse med invitation, som de kan videresende til potentielle
mødedeltagere. E-mailmeddelelsen omfatter en begivenheds URL-adresse med det kilde-id, som du tilknyttede
til en bestemt forhandler. Hvis en mødedeltager vælger linket fra forhandlerens e-mailmeddelelse, henter
Event Center kilde-id'et for mødedeltageren.

Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for et program
Procedure

Trin 1 På den venstre navigationsbjælke på dit Event Center-websted skal du vælge Administrer programmer >
Liste over programmer.

Trin 2 Vælg navnet på programmet.
Trin 3 Vælg Send til forhandler på programsiden.
Trin 4 Indtast op til tre forhandleres e-mailadresser og kilde-id'er.
Trin 5 Vælg Send.

Forhandlerne modtager en e-mailmeddelelse med invitation, som de kan videresende til potentielle
mødedeltagere. E-mailmeddelelsen omfatter programmets URL-adresse med det kilde-id, som du tilknyttede
til en bestemt forhandler. Hvis en mødedeltager vælger linket fra forhandlerens e-mailmeddelelse, henter
Event Center kilde-id'et for mødedeltageren.

Tilknyt kilde-id'er til forhandlere for en begivenhedsoptagelse
Procedure

Trin 1 På den venstre navigationsbjælke på dit Event Center-websted skal du vælge Vær vært for en begivenhed
>Mine begivenhedsoptagelser.

Trin 2 Vælg navnet på optagelsen.
Trin 3 Vælg Send til forhandler på siden Optagelsesoplysninger.
Trin 4 Indtast op til tre forhandleres e-mailadresser og kilde-id'er.
Trin 5 Vælg Send.

Forhandlerne modtager en e-mailmeddelelse med invitation, som de kan videresende til potentielle
mødedeltagere. E-mailmeddelelsen omfatter optagelsens URL-adresse med det kilde-id, som du tilknyttede
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til en bestemt forhandler. Hvis en mødedeltager vælger linket fra forhandlerens e-mailmeddelelse, henter
Event Center kilde-id'et for mødedeltageren.
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K A P I T E L  6
Administrer tilmeldingsanmodninger

• Oversigt over Administrer tilmeldingsanmodninger, side 35

• Godkend eller afvis tilmeldingsanmodninger, side 35

• Send e-mailpåmindelser til registranter, side 36

Oversigt over Administrer tilmeldingsanmodninger
Du kan administrere mødedeltageres tilmeldingsanmodninger ved at gøre følgende:

• Automatisk godkende tilmeldingsanmodninger fra mødedeltagere. Din webstedsadministrator skal
opsætte denne valgmulighed for dig.

• Manuelt godkende eller afvise tilmeldingsanmodninger, hvis du krævede godkendelse under planlægning
eller redigering af begivenheden.

• Sende e-mailmeddelelser til registranter om deres tilmeldingsstatus - det vil sige under behandling,
godkendt eller afvist.

• Sende e-mailmeddelelser med påmindelser til de mødedeltagere, hvis tilmelding er blevet godkendt.

Godkend eller afvis tilmeldingsanmodninger
Hvis du kræver godkendelse til tilmeldingsanmodninger under planlægning eller redigering af en begivenhed,
skal du gennemgå og manuelt godkende eller afvise anmodningerne.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 (Valgfri) For at angive at mødedeltagere vil modtage e-mailmeddelelser med tilmeldingsstatus, når du har

behandlet deres anmodninger, skal du gøre dette på siden Planlæg en begivenhed eller Rediger begivenhed.
Trin 3 VælgMit WebEx > Mine møder.
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SidenMineWebExMeetings vises. Siden viser det antal anmodninger, som er under behandling, er accepterede
og afvist for hver planlagt begivenhed.

Trin 4 Find begivenheden, og vælg så linket for et af følgende:

• Anmodninger under behandling: Hver anmodning under behandling angiver registrantens navn,
registrantens e-mailadresse, samt datoen og klokkeslættet, hvor registranten indsendte anmodningen.

• Anmodninger godkendt: Hver accepteret anmodning angiver registrantens navn, registrantens
e-mailadresse, samt datoen og klokkeslættet, hvor registranten indsendte anmodningen.

• Anmodninger afvist: Hver afvist anmodning angiver registrantens navn, registrantens e-mailadresse,
samt datoen og klokkeslættet, hvor registranten indsendte anmodningen.

Trin 5 (Valgfri) For at gennemgå detaljer om hver tilmelding skal du på den side, der vises, vælge linket til
registrantens navn.

Trin 6 Vælg Godkendt eller Afvist for hver individuel registrant, eller gør ét af følgende, som det er relevant:

• Vælg Accepter alle for at acceptere alle anmodninger til denne begivenhed.

• Vælg Gør alle afventende for at gøre alle anmodninger til denne begivenhed afventende.

• Vælg Afvis alle for at afvise alle anmodninger til denne begivenhed.

Trin 7 Vælg Opdater.
E-mailmeddelelsen til godkendte registranter indeholder tilmeldings-id'et, begivenhedsadgangskoden, hvis
nogen, begivenhedsnummeret og et link, som de kan vælge for at deltage i begivenheden.

Send e-mailpåmindelser til registranter
Du kan sende e-mailpåmindelser til mødedeltagere, hvis tilmelding er blevet godkendt.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx >Mine møder.

Siden Mine WebEx Meetings vises. Siden viser antallet af anmodninger, der afventer svar eller er blevet
godkendt eller afvist for hver planlagt begivenhed.

Trin 3 Find begivenheden, for hvilken du ønsker at sende e-mailpåmindelser, og vælg så linket under symbolet
Anmodninger godkendt.

Trin 4 På siden der vises, vælg Send e-mail og derefter OK og OK for at bekræfte.
Når du planlægger eller redigerer en begivenhed, kan du også angive, at godkendte registranter automatisk
modtager e-mailpåmindelser på den dato og det klokkeslæt, du angiver.
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K A P I T E L  7
Afhold en øvesession

• Foretag en øvesessionsoversigt, side 37

• Event Center under en øvesession, side 38

• Start en øvesession, side 39

Foretag en øvesessionsoversigt
Øvesessioner lader værten, præsentationsværten og andre paneldeltagere øve en begivenhed, inden de starter
den. De minder på en måde om en generalprøve, eftersom et begivenhedsproduktionsteam kan udføre alle
begivenhedsfunktioner i en øvesession uden at blive set af begivenhedens mødedeltagere.

Hvis en telefonkonference er blevet startet i den primære begivenhed, når værten starter en øvesession, tilgår
produktionsteamet automatisk en underkonference, væk fra den primære telefonkonference. Samtaler i
underkonferencen er private. Derfor kan mødedeltagere uden for øvesessionen ikke høre øvelsen.

Hvis en integreret VoIP-konference er blevet startet i den primære begivenhed, når værten starter en øvesession,
forbliver produktionsteamet i konferencen. Mødedeltagere uden for øvesessionen kan ikke høre øvelsen.

Bemærk • Kun værten kan starte og slutte en øvesession. Hvis en vært udpeger en paneldeltager eller
præsentationsvært som enmødedeltager under en øvesession, bliver personen fjernet fra øvesessionen.
Når værten starter en øvesession, kan mødedeltagere, som deltog i begivenheden, ikke se nogen
aktiviteter i øvesessionen.

• Når værten starter en øvesession, kan produktionsteamet ikke tilgå de præsentationer eller dokumenter,
som præsentationsværten åbnede, inden øvesessionen startede. For at bruge de samme præsentationer
eller dokumenter i øvesessionen skal præsentationsværten åbne dem igen under øvesessionen.

Inden du slutter en øvesession, skal du lukke alle delte dokumenter, præsentationer, whiteboards, webindhold
ogmeningsmålinger, som du ikke vil dele medmødedeltagerene. Hvis du ikke lukker dem, kanmødedeltagerne
se dem, når du slutter øvesessionen.
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Event Center under en øvesession
Følgende tabel opsummerer, hvad produktionsteamet og mødedeltagerne kan se, når værten starter en
øvesession.

MødedeltagereProduktionsteamFunktion

Listen Paneldeltagere er nedtonet og utilgængelig.Kan se hele deltagerlistenPanelet Deltagere

Kan sende spørgsmål til produktionsteamet.Kan modtage og besvare spørgsmål, der stilles
af mødedeltagere.Spørgsmål og svar-sessioner

• Kan ikke vise chat-beskeder i øvesessionen,
medmindre et produktionsteammedlem
sender chat-beskeder til Alle
mødedeltagere.

• Kan ikke chatte med produktionsteamet.

• Hvis værten tildeler chat-privilegier, kan en
mødedeltager chatte med andre
mødedeltagere ved at sende chat-beskeder
til Alle mødedeltagere.

• Kan sende chat-beskeder blandt
teammedlemmer.

• Kan ikke modtage chat-beskeder, der er
sendt af mødedeltagere.

• Kan sende chat-beskeder til
mødedeltagerne ved at vælge Alle
mødedeltagere i rullegardinmenuen Send
til.

Chat

• Kan vise dokumenter, præsentationer og
webindhold, som blev delt, inden værten
starter øvesessionen.

• Kan ikke vise nogen dokumenter eller
præsentationer, som blev delt under
øvesessionen.

Kan ikke vise dokumenter, præsentationer eller
applikationer, som blev åbnet, inden værten
starter øvesessionen.

Dokumentdeling

Kan ikke vise nogen desktops eller applikationer,
som blev delt under øvesessionen.• Værten skal stoppe al desktop- eller

applikationsdeling, inden øvesessionen
startes.

• Alle desktops eller applikationer, der deles
inden for en øvesession, kan kun ses af
produktionsteamet.

Applikationsdeling eller
desktop-deling

Kan ikke vise nogen delte browsere under
øvesessionen.• Værten skal stoppe al browserdeling,

inden øvesessionen startes.

• Alle browsere, der deles inden for en
øvesession, kan kun ses af
produktionsteamet.

Browserdeling
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MødedeltagereProduktionsteamFunktion

Optagelse og afspilning er tilgængelig for
mødedeltagere, selv om mødedeltagere kun kan
optage præsentationerne uden for øvesessionen.

Optagelse og afspilning er tilgængelig for
produktionsteamet.Optagelse og afspilning

• Kan vise en meningsmåling, som blev
åbnet, inden værten starter øvesessionen.

• Kan ikke vise nogenmeningsmålinger, som
blev åbnet i øvesessionen.

• Hvis meningsmålingskoordinatoren, i
øvesessionen, lukker den meningsmåling,
som mødedeltagerne ser, lukkes
meningsmålingen for mødedeltagerne.

• Meningsmålingskoordinatoren kan åbne
enmeningsmåling, som blev oprettet eller
indlæst (men ikke åbnet) uden for
øvesessionen.

• Kan udarbejde
meningsmålingsspørgeskemaer og teste
åbning og lukning af meningsmålingerne.

Meningsmåling

Kan ikke vise video, efter værten starter en
øvesession.

Kan vise video i øvesessionen.Video

Kan deltage og blive i den primære
telekonference, men de kan ikke høre samtaler i
øvesessionen.

Tilgår automatisk en underkonference.
Lydsamtalerne er private i øvesessionen.Telekonference

• Kan deltage og blive i den integrerede
VoIP-konference.

• Kan ikke høre samtalerne i øvesessionen.

• Værten kan starte en integreret
VoIP-konference i øvesessionen.

• Kan deltage i en integreret
VoIP-konference og tale i øvesessionen.

Integreret VoIP

Start en øvesession
Sørg for følgende, før værten starter en øvesession:

• Alle paneldeltagere har tilsluttet sig begivenheden.

• Værten, præsentationsværten og paneldeltagerne har deres præsentationsmateriale klar til at dele i
øvesessionen.

• Start øvesessionen tidligt nok før begivenheden, så du kan afslutte den, før start af din begivenhed er
planlagt.

Procedure

Trin 1 (Valgfrit) Åbn præsentationen, du forberedte til mødedeltagernes gennemgang mens produktionsteamet er i
en øvesession. Indstil præsentationen til automatisk at bladre sider frem.

Trin 2 I begivenhedsvinduet vælger du Begivenhed > Start øvesession.
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Øvesessionen starter. Værten, præsentationsværten og paneldeltagerne tilsluttes automatisk øvesessionen.
Begivenhedens mødedeltagere kan se enhver præsentation, som værten eller præsentationsværten åbnede før
øvesessionens start; de kan også se en meddelelse i begivenhedsvinduet, om at produktionsteamet i øjeblikket
er i en øvesession.

Trin 3 Øv begivenheden, såsom åbningspræsentationer eller forberedelse af et meningsmålingsspørgeskema, som
produktionsteamet vil bruge under den faktiske begivenhed.

   Brugervejledning til WebEx Event Center
40

Afhold en øvesession
Start en øvesession



K A P I T E L  8
Deltag i en begivenhed som paneldeltager

• Oversigt over Deltag i en begivenhed som en paneldeltager, side 41

• Tilslut til en begivenhed via en e-mailinvitation, side 41

• Tilslut til en begivenhed fra en URL-adresse, side 42

• Få begivenhedsoplysninger, side 42

• Overfør Filer, side 43

• Har du problemer med at oprette forbindelse til din første WebEx-begivenhed?, side 43

• ActiveX-download, side 43

• Forsøg at deltage vha. Java, side 44

• Installer et tilføjelsesprogram for en Mac, side 44

Oversigt over Deltag i en begivenhed som en paneldeltager
Hvis værten inviterer dig til en begivenhed, modtager du en e-mailmeddelelsemed en invitation, der indeholder
et link, som du kan vælge for at deltage i begivenheden. Når du vælger linket, vises siden Paneldeltageradgang.
På den side skal du komme med de nødvendige oplysninger til at deltage i begivenheden.

Hvis du endnu ikke har opsat Event Center-applikationen på din computer, kan du gøre det, inden du deltager
i en begivenhed for at undgå forsinkelse. Ellers vil dit Event Center-websted automatisk opsætte applikationen
på din computer, når du deltager i en begivenhed. Begivenhedsværten kan vælge at optage begivenheden.

Tilslut til en begivenhed via en e-mailinvitation
Hvis du modtager en e-mailinvitation for en begivenhed, kan du tilslutte dig via e-mailmeddelelsen. Du kan
træde ind i begivenheden, før værten starter det.

Procedure

Trin 1 Åbn e-mailmeddelelsen, og vælg så det relevante link.
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Siden Indgang for paneldeltager vises.

Trin 2 Indtast de krævede oplysninger, og vælg så Indsend.
Siden Oplysninger om begivenhed vises.

Trin 3 Vælg Tilslut.
Begivenhedsvinduet vises. Hvis du er den første deltager i begivenheden, vil værten snart tilslutte sig.

Tilslut til en begivenhed fra en URL-adresse
Hvis du ikke modtog en e-mailinvitation for en begivenhed, så kontakt begivenhedsvært for at modtage
URL-adressen for siden Indgang for paneldeltager.

Procedure

Trin 1 Gå til URL-adressen, som værten gav dig.
Siden Indgang for paneldeltager vises.

Trin 2 Indtast de krævede oplysninger, og vælg så Indsend.
Siden Oplysninger om begivenhed vises.

Trin 3 Vælg Tilslut.
Begivenhedsvinduet vises. Hvis du er den første deltager i begivenheden, vil værten snart tilslutte sig.

Få begivenhedsoplysninger
Fra siden Oplysninger om begivenhed kan du indhente begivenhedsoplysninger såsom at se andre
paneldeltageres oplysninger og begivenhedsbeskrivelser samt downloade begivenhedsmateriale.

På denne side kan du også overføre filerne, du vil bruge i begivenheden, så værten kan vise eller organisere
dem før begivenheden starter.

Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende:

• Åbn e-mailinvitationen du modtog, og vælg så det relevante link.

• Gå til URL-adressen, som værten gav dig.

Trin 2 Indtast de krævede oplysninger, og vælg så Indsend.
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Overfør Filer
Før begivenheden starter, kan du overføre filer, som du vil bruge i begivenheden, så værten kan se eller
organisere dem. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis værten angiver det.

Procedure

Trin 1 På siden Oplysninger om begivenhed og i sektionen Begivenhedsfiler vælger du Overfør.
Trin 2 Vælg filerne, du ønsker at overføre, og vælg så OK.

Filerne, du overfører, bliver tilgængelige på henholdsvis din og værtens sider med begivenhedsoplysninger
og i værtens personlige mappe på Event Center-webstedet.

Har du problemer med at oprette forbindelse til din første
WebEx-begivenhed?

Første gang du starter eller deltager i en begivenhed, bliver WebEx-begivenhedsadministrator-applikationen
automatisk downloadet til din computer. I de fleste tilfælde vil du omgående kunne fortsætte til din begivenhed.
Se efter følgende, hvis du har problemer med at deltage:

• Anmodning om at downloade ActiveX

• Anmodning om at downloade Java

• Anmodning om download for Mac-brugere

Hvis din organisation ikke tillader ActiveX- eller Java-downloads, skal du kontakte din organisations
WebEx-webstedsadministrator for assistance.

ActiveX-download
Hvis du bruger Internet Explorer, når du klikker på linket til at starte eller oprette forbindelse til din begivenhed,
starter WebEx begivenhedsadministrator-applikationen med at downloade til din computer, men kan gå i stå.
Hvis det sker, skal du gøre følgende:

Procedure

Trin 1 Se efter en gul installeringsanmodning til ActiveX tilføjelsesprogram, muligvis nederst på din skærm.
Trin 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere tilføjelsesprogrammet.

Når installationen er fuldført, vil din begivenhed starte.
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Forsøg at deltage vha. Java
Hvis du bruger FireFox eller Chrome, når du klikker på linket til at starte eller oprette forbindelse til din
begivenhed, starter WebEx-begivenhedsadministrator-applikationen med at downloade til din computer, men
kan gå i stå. Hvis det sker, vises der muligvis en meddelelse vedrørende Java, måske vejledning til at downloade
og installere den nyeste Java-version.

Selv om du kan følge vejledningen på skærmen til at downloade og installere Java, anbefaler vi, at du vælger
Installer mødeapplikationen, der er at finde nederst på siden. Du vil kunne oprette forbindelse til din
begivenhed meget hurtigere.

Installer et tilføjelsesprogram for en Mac
Når du start eller opretter forbindelse til et møde på en Mac for første gang, bliver du bedt om at downloade
og installere et tilføjelsesprogram.

Procedure

Trin 1 Vælg Download og installer tilføjelsesprogram, og download filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg til din
computer.

Trin 2 Start den downloadede fil:

• På Chrome kan du vælge den downloadede fil fra bjælken i bunden af din browser.

• På Safari kan du vælge den downloadede fil fra sektionen Downloads.

• På Firefox kan du enten åbne filen direkte eller gemme den på en placering efter eget valg.

Trin 3 Start Install Cisco WebEx Add-On.app, og følg vejledningen på skærmen.
Efter installationen er færdig, vil begivenheden starte automatisk.
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K A P I T E L  9
Tilmeld dig til en begivenhed

• Oversigt over Tilmelding til en begivenhed, side 45

• Tilmeld dig til en begivenhed fra dit Event Center-websted, side 46

• Tilmeld dig til en Begivenhed via en URL-adresse, side 46

• Søg efter en begivenhed, side 47

• Skift lokalitet, sprog eller tidszone for dit websted, side 47

Oversigt over Tilmelding til en begivenhed
Hvis den begivenhed, som du er inviteret til, kræver tilmelding, indeholder e-mailmeddelelsenmed invitationen,
som du modtager fra værten, et link, som du kan vælge for at tilmelde dig til begivenheden.

Hvis begivenhedsværten grupperede forbundne begivenheder i et program, kan du tilmelde dig til flere
begivenheder samtidigt.

Hvis du ikke modtog en e-mailinvitation, kan du tilmelde dig til begivenheden fra en af følgende, afhængigt
af den begivenhedstype, som værten angav:

• Dit Event Center-websted.

• Fra den URL-adresse, som værten gav dig.

Hvis værten kræver en adgangskode til tilmelding, skal du oplyse adgangskoden, som værten gav dig i
e-mailmeddelelsen med invitationen eller via en anden metode.

Hvis værten kræver, at du oplyser dit tilmeldings-id, modtager du et unikt tilmeldings-id i
e-mailmeddelelsen med tilmeldingsbekræftelse. Du skal så oplyse tilmeldings-id'et for at deltage i
begivenheden.

Hvis værten godkender din tilmelding og kræver, at du oplyser dit tilmeldings-id, inden
du kan deltage i begivenheden, vil du modtage id'et i e-mailmeddelelsen med
tilmeldingsbekræftelsen. Sørg for, at du gemmer id'et, så du kan deltage i begivenheden.

Vigtigt
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Tilmeld dig til en begivenhed fra dit Event Center-websted
Du kan tilmelde dig til en begivenhed fra siden Liste over begivenheder på dit Event Center-websted, forudsat
at værten har angivet, at det vises der.

Hvis begivenhederne, som du er inviteret til, er en del af et program, og værten har angivet at vise både
programmet og dets begivenheder på webstedet, kan du samtidigt tilmelde dig flere begivenheder.

Procedure

Trin 1 På navigationsbjælken udvider du Deltag i en begivenhed, og så vælger du Liste over begivenheder.
Trin 2 For at tilmelde dig til en enkelt begivenhed, skal du gøre følgende:

Sørg for, at du ser på siden Liste over begivenheder efter dato. Hvis den korrekte side ikke vises, vælger du
Vis begivenheder efter dato.

I listen over begivenheder finder du begivenheden, som du ønsker at tilmelde, og vælger Tilmeld.

Hvis siden Adgangskode for tilmelding vises, indtaster du den adgangskode, som begivenhedsværten gav dig,
og vælger så Indsend.

På siden Tilmeld til [emne], der vises, indtaster du de krævede oplysninger og vælger så Indsend.

Trin 3 For at tilmelde dig til flere begivenheder, skal du gøre følgende:
Sørg for, at du ser på siden Liste over begivenheder efter program. Hvis den korrekte side ikke vises, vælger
du Vis begivenheder efter program.

Vælg titlen på programmet.

Vælg begivenhederne, som du ønsker at tilmelde dig til, og vælg så Tilmeld.

Hvis siden Adgangskode for tilmelding vises, indtaster du den adgangskode, som værten gav dig, og vælger
så Indsend.

Indtast de krævede oplysninger på siden Tilmeld dig til begivenheder, og vælg så Indsend.

Hvis værten godkender din tilmelding, vil du modtage en e-mailbekræftelse med anvisninger vedr. deltagelse
i begivenheden.

Tilmeld dig til en Begivenhed via en URL-adresse
Du kan tilmelde dig til en begivenhed via dens URL, hvis du modtog URL-adressen fra værten.

Hvis begivenhederne, som du er inviteret til, er del af et program, og værten gav dig program-URL-adressen,
kan du samtidigt tilmelde dig flere begivenheder via denne URL.
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Procedure

Trin 1 Gå til URL-adressen, som værten gav dig.
Trin 2 For at tilmelde dig til en enkelt begivenhed, skal du gøre følgende:

Vælg Tilmeld til begivenheden.

Hvis siden Adgangskode for tilmelding vises, indtaster du den adgangskode, som begivenhedsværten gav dig,
og vælger så Indsend.

På siden Tilmeld til [emne], der vises, indtaster du de krævede oplysninger og vælger så Indsend.

Trin 3 For at tilmelde dig til flere begivenheder, skal du gøre følgende:
Vælg begivenhederne, som du ønsker at tilmelde dig til, og vælg så Tilmeld.

Hvis siden Adgangskode for tilmelding vises, indtaster du den adgangskode, som værten gav dig, og vælger
så Indsend.

Indtast de krævede oplysninger på siden Tilmeld dig til begivenheder, og vælg så Indsend.

Hvis værten godkender din tilmelding, vil du modtage en e-mailbekræftelse med anvisninger vedr. deltagelse
i begivenheden.

Søg efter en begivenhed
Du kan søge efter en begivenhed på dit Event Center-websted, forudsat at begivenhedsværten har angivet, at
det vises der.

Procedure

Trin 1 På venstre navigationsbjælke på dit Event Center-websted, udvider du Deltag i en begivenhed og vælger så
Søg.

Trin 2 På siden, der vises, angiver du datointervallet
Trin 3 (Valgfrit) I tekstfeltet Begivenhed indtastes hele eller en del af begivenhedens navn.
Trin 4 Vælg Søg.

Skift lokalitet, sprog eller tidszone for dit websted
Du kan når som helst ændre dit Event Center-websteds præferencer, herunder lokalitet, sprog og tidszone.
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Procedure

Trin 1 På den venstre navigationsbjælke på dit Event Center-websted skal du vælge Opsæt > Præferencer.
Trin 2 Vælg dine præferencer i rullegardinmenuerne, og vælg så OK.

Hvis du har en brugerkonto, kan du også indstille disse præferencer i din profil.
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K A P I T E L  10
Begivenhedsvinduet

• Oversigt over begivenhedsvinduet, side 49

• Valgmuligheder for adgangspanel, side 50

• Administrer paneler, side 51

• Gendan panellayoutet, side 51

• Oversigt over begivenhedskontrolpanelet, side 51

• Tilpas størrelsen på indholdsvisning og panelområdet, side 52

• Tilgå begivenhedsvinduet vha. tastaturet, side 52

• Arbejd med deltagerlisten, side 53

• Kopier tekst fra chatpanelet, side 53

• Indtast tekst i et indtastningsfelt, side 54

• Tilgå begivenhedskontrolpanelet under deling, side 54

Oversigt over begivenhedsvinduet
Når du starter eller deltager i en begivenhed, åbner dit begivenhedsvindue med området Lynstart til venstre
og et panelområde til højre. Næsten alt det, du ønsker at opnå under en begivenhed, kan gøres fra disse områder.

Panelområdet viser i første omgang nogle standardpaneler. Andre paneler er tilgængelige fra ikonerne øverst
i panelområdet.

Hvert panel fremsætter enmenumed kommandoer forbundet med panelet. Afhængigt af hvilket operativsystem
du bruger, kan du tilgå kommandoerne til et panel ved at følge disse trin:

• Windows: Højreklik på panelets titellinje for at se en menu med kommandoer forbundet med panelet.

• Mac: Vælg ctrl, og klik så for at se en menu med kommandoer forbundet med panelet.

Paneladvarsler

Hvis et panel, som du skjulte eller minimerede, kræver din opmærksomhed, blinker ikonet, som repræsenterer
panelet, i et par sekunder og skifter farve for at fange din opmærksomhed til en ændring.
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Her er nogle årsager til advarsler:

• En deltager ankommer til eller forlader en begivenhed.

• En Ræk hånden op- eller Anmod om telefon-indikator vises på panelet Deltagere.

• En mødedeltager sender et spørgsmål vha. panelet Spørgsmål og svar.

• En mødedeltager sender en chat-besked.

• En meningsmåling lukker.

• Meningsmålingssvar modtages.

Valgmuligheder for adgangspanel
Hvert panel fremsætter en menu med kommandoer forbundet med panelet.

Afhængigt af hvilket operativsystem du bruger, kan du tilgå kommandoerne til et panel ved at følge disse trin:

• Windows: Højreklik på panelets titellinje for at se en menu med kommandoer forbundet med panelet.

• Mac: Vælg ctrl, og klik så for at se en menu med kommandoer forbundet med panelet.

ValgmulighederPanel

Lydadvarsler: Lader dig vælge en lyd, der skal afspilles, når en deltager:

• deltager i begivenheden

• forlader begivenheden

• vælger knappen Bed om mikrofon på panelet Deltagere.

Mødedeltagerprivilegier: Kun tilgængelig for begivenhedsværten. Viser
dialogboksen Mødedeltagerprivilegier.

Mine oplysninger: Lader dig angive en URL-adresse, som du vil gøre
tilgængelig under begivenheden. For at tilgå webstedet du angiver, kan
begivenhedens deltagere vælge ikonet ved siden af værtens eller
præsentationsværtens navn på deres panel Deltagere.

Deltagere

Lydadvarsler: Lader dig vælge de slags chat-beskeder, hvor du vil have, at der
afspilles en lyd. Vælg en lyd fra rullegardinmenuen, eller vælg Søg for at finde en lyd
et andet sted på din computer.

Mødedeltagerprivilegier:Kun tilgængelig for begivenhedsværten. Viser dialogboksen
Mødedeltagerprivilegier.

Chat

Delmultimedier:Kun tilgængelig for præsentationsværten. Lader dig dele webindhold
fra multimedier i mediefremviseren på dette panel.

Stop deling af multimedier: Tilgængelig for præsentationsværten, som startede med
at dele multimedieindhold.

Medievisning
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ValgmulighederPanel

Mødedeltagers valgmuligheder:Til databeskyttelse lader dig vise eller skjule navne
på mødedeltagere, som sender spørgsmål, navne på paneldeltagere, som sender svar,
eller tidsstempler for hvert spørgsmål og svar, når spørgsmål og svar offentliggøres
på mødedeltagernes spørgsmål og svar-paneler.

Spørgsmål og svar

Administrer paneler
Procedure

Trin 1 Vælg Flere valg- og styremuligheder.
Trin 2 Vælg Administrer paneler.
Trin 3 Vælg hvilke paneler, du ønsker at tilføje eller fjerne, og rækkefølgen hvori de skal vises.
Trin 4 Vælg OK.

Gendan panellayoutet
Hvis du har lukket, minimeret, udvidet eller skjult paneler, kan du gendanne skærmen til det layout du
specificerede i dialogboksen Administrer paneler, eller som eksisterede, da du først oprettede forbindelse til
begivenheden (hvis du ikke angav et layout via dialogboksen Administrer paneler).

Procedure

Trin 1 Vælg Flere valg- og styremuligheder.
Trin 2 Vælg Gendan layout.

Oversigt over begivenhedskontrolpanelet
Når du viser eller kontroller en delt applikation, desktop eller webbrowser ekstern eller viser en delt ekstern
computer, kan præsentationsværten skifte mellem et standardvindue og fuldskærmsvisning.

I fuldskærmsvisning kan du tilgå panelerne fra begivenhedskontrolpanelet, der er at finde øverst på din skærm.

Brugervejledning til WebEx Event Center    
51

Begivenhedsvinduet
Administrer paneler



Tilpas størrelsen på indholdsvisning og panelområdet
Når du deler et dokument eller en præsentation, kan du kontrollere indholdsvisningens størrelse ved at gøre
panelområdet smallere eller bredere.

Vælg skillelinjen mellem indholdsvisningen og panelerne.

• Træk linjen til venstre for at gøre området afsat til panelerne bredere.

• Træk linjen til højre for at gøre indholdsvisningen større.

Tilgå begivenhedsvinduet vha. tastaturet
Deltagere med Windows-operativsystemet, som har specialbehov, eller som er superbrugere, kan navigere
rundt i begivenhedsvinduet vha. tastaturgenveje. Nogle af disse genveje er standard i Windows-miljøet.

TilTryk på

Skift mellem indholdsområdet og panelområdetF6

• Skifter mellem åbne dokumenter i begivenhedsvinduets indholdsområde.

• Navigerer inden for panelområdet

• Skifter mellem fanerne i følgende dialogbokse

◦ Inviter og påmind

◦ Præferencer

◦ Valgmuligheder for møde

◦ Deltagerprivilegier

Ctrl+Tabulator

• Bruger højreklik-menuer i følgende paneler og elementer:

◦ Panelet Deltager

◦ Panelet Chat

◦ Panelet Noter

◦ Panelet Lukkede tekster

◦ Vinduet Filoverførsel

◦ Delt whiteboard og filfaner

• Arbejder med deltagerlisten

• Kopierer tekst fra panelet Chat

Shift+F10
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TilTryk på

Skifter mellem elementer, såsom knapper, felter og afkrydsningsfelter, inden for en
dialogboks eller et panel

Fane

Skift mellem valgmulighederne i dialogboksePiletaster

Lukker alle dialogbokserAlt+F4

• Sætter eller fjerner kryds i en valgmulighedsboks

• Indtast tekst i en tekstboks

Mellemrumstast

Udfører kommandoen for den aktive knap (erstatter som regel et museklik)Enter

Kopierer tekst fra panelet ChatCtrl+A

Viser panelet Begivenhedskontroller i fuldskærmsvisningCtrl+Alt+Shift

Skjuler begivenhedskontroller, -panel og -underretningerCtrl+Alt+Shift+H

Arbejd med deltagerlisten
Deltagerpanelet har en højreklikmenu, hvor du kan påvirke en deltager afhængigt af din rolle i mødet.

Hvis du er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at udpege en anden
præsentationsvært eller slå lyden fra en anden deltagers mikrofon, hvis den er for larmende.

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at bede om at blive
præsentationsvært eller slå lyden på din egen mikrofon fra.

Procedure

Trin 1 Tryk F6 på dit tastatur for at navigere fra indholdsområdet til deltagerpanelet.
Trin 2 Brug op- og ned-pilene til at navigere til den relevante deltager.
Trin 3 Vælg skift+F10 for at åbne højreklikmenuen for en specifik deltager.
Trin 4 Brug op- og ned-pilene til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Kopier tekst fra chatpanelet
Chatpanelet har en højreklikmenu, hvormed du kan kopiere tekst fra chathistorikken.
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Procedure

Trin 1 Sørg for, at du er i den korrekte del af begivenhedsvinduet ved at gøre følgende:

• Tryk F6 for at flytte fra indholdsområdet til begivenhedsvinduets panelområder.

• Tryk Ctrl+tabulator for at navigere mellem paneler, indtil du er i chatpanelet.

• Tryk tabulator, indtil du er i chathistorikken.

Trin 2 Med fokus på chathistorikken, tryk skift+F10 for at åbne højreklikmenuen.
Trin 3 For at vælge en del af teksten skal du flytte din markør med piletasterne og så bruge skift-[pil] til at markere

tekst.
Alternativt kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chatteksten.

Indtast tekst i et indtastningsfelt
Ønsker du at indtaste tekst i et indtastningsfelt? Sådan besvarer du spørgsmål i en meningsmåling.

Procedure

Trin 1 Naviger mellem spørgsmål vha. tabulator-tasten.
Trin 2 Flyt mellem svarmuligheder vha. op- og nedpilen.
Trin 3 Flyt markøren for at fokusere på indtastningsområdet, og brug mellemrumstasten eller Enter-tasten, så du

kan indtaste dit svar.
Trin 4 Tryk Enter eller Esc for at afslutte redigeringen.

Tilgå begivenhedskontrolpanelet under deling
Under deling er begivenhedskontrolpanelet delvist skjult øverst på din skærm:

Procedure

Trin 1 Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise panelet.
Når panelet vises, er det indledende fokus på ikonet Deltagere.

Trin 2 Gør følgende:

• Brug Tabulatortast til at ændre fokus

• Brug Enter til at aktivere en funktion

   Brugervejledning til WebEx Event Center
54

Begivenhedsvinduet
Indtast tekst i et indtastningsfelt



• For at vende tilbage til delingsområdet fra begivenhedskontrolpanelet skal du vælge tasterne
Alt+Tabulatortast, som du ville gøre det i alle Windows-applikationer, for at skifte mellem elementer:

Hvis du deler en fil, skal du vælge WebEx-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus herpå.

Hvis du deler din skærm, skal du vælge den applikation, du ønsker at dele.

For at skifte fra begivenhedskontrolpanelet til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, indtastes F6.
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K A P I T E L  11
Tildel privilegier under en begivenhed

• Tildel privilegier under en begivenhedsoversigt, side 57

• Opdater mødedeltagerprivilegier under en begivenhed, side 57

• Opdater paneldeltagerprivilegier under en begivenhed, side 58

Tildel privilegier under en begivenhedsoversigt
Når begivenheden starter, modtager deltagere automatisk standardprivilegier, der lader dem udføre aktiviteter
under begivenheden. Du, som begivenhedsværten, kan tildele yderligere privilegier til deltagere, såsom:

• At gemme, udskrive eller kommentere delt indhold i indholdsvisningen

• Se miniaturer af sider, dias eller whiteboards i indholdsvisningen

• Se alle sider, dias eller whiteboards fra det aktuelt delte indhold

• Se alle dokumenter, præsentationer eller whiteboards i indholdsvisningen, uanset det aktuelle indhold,
som præsentationsværten deler

• Chat med specifikke deltagere

• Optag begivenhed

Opdater mødedeltagerprivilegier under en begivenhed
Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Deltager > Tildel privilegier til > Mødedeltagere.
Trin 2 Gør ét af følgende:

• For at bevillige et privilegium til alle mødedeltagere vælger du dets afkrydsningsfelt.

• For at bevillige alle privilegier til mødedeltagere markerer du Alle mødedeltagerprivilegier.
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• For at fjerne et privilegium fra alle mødedeltagere fjerner du markeringen af afkrydsningsfeltet.

Trin 3 Vælg Tildel.

Opdater paneldeltagerprivilegier under en begivenhed
Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Deltager > Tildel privilegier til > Paneldeltagere .
Trin 2 Gør ét af følgende:

• For at bevillige et privilegium til alle paneldeltagere vælger du dets afkrydsningsfelt.

• For at bevillige alle privilegier til paneldeltagere markerer du Alle paneldeltagerprivilegier.

• For at fjerne et privilegium fra alle paneldeltagere fjerner du markeringen af afkrydsningsfeltet.

Trin 3 Vælg Tildel.

   Brugervejledning til WebEx Event Center
58

Tildel privilegier under en begivenhed
Opdater paneldeltagerprivilegier under en begivenhed



K A P I T E L  12
Administrer en begivenhed

• Oversigt over Administrer en begivenhed, side 59

• Oversigtsopgaver: Administrer en begivenhed, side 59

• Mødedeltagerliste, side 61

• Spor deltageropmærksomhed, side 62

• Udpeg en Paneldeltager, side 63

• Forlad en begivenhed som vært, side 64

• Afslut en begivenhed, side 64

Oversigt over Administrer en begivenhed
Som vært omfatter dine ansvar den overordnede administrering af mødet. Begivenhedsvinduet giver et forum,
hvor du skal styre alle mødets aspekter og gøre det muligt for deltagere at chatte, sende video, dele oplysninger
og interagere med hinanden vha. dokumenter, præsentationer, whiteboards, applikationer med mere.

• En vært skal være en autoriseret bruger: Det vil sige, værten skal have en brugerkonto.

• Når en begivenhed starter, er værten i første omgang præsentationsværten. Værten kan derefter udpege
en paneldeltager som præsentationsvært

Oversigtsopgaver: Administrer en begivenhed
Gør dette...Hvis du vil...

Fra fanen Lynstart vælges Inviter og påmind, så vælges din invitationsmetode, og så
indtastes de ønskede oplysninger.

Invitere eller påminde mødedeltagere og
paneldeltagere til/om en igangværende
begivenhed

Vælg Begivenhed > Velkomstmeddelelse.Rediger en velkomstmeddelelse
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Gør dette...Hvis du vil...

Højreklik på titlen Deltagere, og vælg Lydadvarsler.Rediger den lyd, der afspilles, når en
deltager slutter sig til eller deltager i
begivenheden.

Roller

Træk WebEx-bolden fra den sidste præsentationsvært til den næste præsentationsvært.

• Hvis du viser deltagerminiaturer, skal du holde musen over et miniatureikon og
vælge Gør til præsentationsvært.

• Hvis du deler i fuldskærmsvisning, skal du holdemusen over den forankrede bakke
øverst på din skærm, vælge Tildel > Gør til præsentationsvært og så vælge en
deltager.

Gør en anden person til præsentationsvært

På panelet Deltagere skal du vælge dit eget navn og så vælgeGør til præsentationsvært.

Hvis præsentationsværten forlader begivenheden, bliver værten
præsentationsvært.

Bemærk

Genvind rollen som præsentationsvært

På panelet Deltagere vælges navnet på paneldeltageren, og så vælges Deltager > Skift
rolle til > Vært.

Hvis du planlægger at genvinde værtsrollen senere, skal du skrive værtsnøglen,
som vises på fanen Begivenhedsoplysninger i begivenhedsvinduet, ned.

Tip

Gør en anden person til vært

Vælg dit navn på listen Deltagere, og vælg så Deltager > Genvind værtsrollen, og
indtast de ønskede oplysninger.

Genvind værtsrollen

Administrer og begræns adgang

Gør ét af følgende:

• På panelet Deltagere vælges Se alle mødedeltagere. Vælg mødedeltagerens navn,
og vælg så Udvis.

• Højreklik på opkaldsbrugerens navn på listen Deltagere, og vælg Udvis.

Fjern en mødedeltager fra en begivenhed

Gør ét af følgende:

• På panelet Deltagere vælges paneldeltagerens navn. Vælg Deltager > Udvis.

• Højreklik på opkaldsbrugerens navn på listen Deltagere, og vælg Udvis.

Fjern en paneldeltager fra en begivenhed

Vælg Begivenhed > Begræns adgang.

Denne valgmulighed forhindrer alle i at deltage i begivenheden, inkl. deltagere,
som er blevet inviteret til begivenheden, men som endnu ikke har deltaget.

Tip

Begræns adgang til en begivenhed

Vælg Begivenhed > Gendan adgang.Gendan adgang til en begivenhed

Spor fremmøde
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Gør dette...Hvis du vil...

Se efter ikonet "!", som vises ved siden af navnet på den mødedeltager, som ikke er
opmærksom.

Se, hvem der ikke er opmærksom under
begivenheden

Vælg ikonet "!" på værktøjsbjælken på panelet Deltagere.Kontroller den overordnede
opmærksomhed

Chat og feedback

Højreklik på titlen Chat, og vælg Lydadvarsler.Rediger den lyd, der afspilles, når en
deltager slutter sig til en chat-besked

Vælg Fil > Udskriv > ChatUdskriv chat-beskeder

Vælg Fil > Gem > ChatGem chat-beskeder

Vælg Fil > Åben > ChatÅbn en chat-fil

På panelet Deltagere vælges ikonet Feedback, og så sættes der kryds ved Tillad
feedback.

Lader deltagere komme med øjeblikkelig
feedback

På panelet Deltagere vælges ikonet Feedback, og så vælges Slet.Slet feedback-svar

Mødedeltagerliste
Mødedeltagerlisten viser ikke kun navnene på mødedeltagerne i begivenheden, men også følgende:

• Resultater: Kolonnen Score viser hver mødedeltagers samlede resultat baseret på mødedeltagerens svar
på spørgsmålene på tilmeldingsblanketten.

• Virksomhedsnavne: Kolonnen Virksomhed viser hver mødedeltagers virksomhedsnavn baseret på
mødedeltagerens svar på virksomhedsspørgsmålet på tilmeldingsblanketten.

Resultater og virksomhedsnavne kan hjælpe dig med at identificere, hvilke mødedeltagere der bør gives
prioritet under begivenheden. Disse to funktioner kan for eksempel hjælpe dig og paneldeltagerne med at
sætte prioriteter for de spørgsmål, mødedeltagerne stiller under begivenheden.

Hvis du vil vise resultater og virksomhedsnavnene på listen over mødedeltagere, skal du gøre disse to ting
på tilmeldingsblanketten:

Bemærk

• Brug valgmuligheden resultater i vinduerne Tilføj afkrydsningsfelter, Tilføj valgmulighedsknapper
eller Tilføj rullegardinmenu.

• Specificer, at Virksomhed-spørgsmål og alle spørgsmål med tildelte scorer er obligatoriske.
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Spor deltageropmærksomhed
Under din begivenhed kan du nemt se, om mødedeltagere ikke længere er fokuseret på din præsentation.
Opmærksomhedsindikatoren viser, om en mødedeltager har:

• Minimeret begivenhedsvinduet

• Bragt et andet vindue, såsom en slags chat-vindue (IM), i fokus øverst på begivenhedsvinduet

Når en begivenhed slutter, kan du generere rapporter for at få data om individuel opmærksomhed. En
rapport indeholder disse oplysninger for hver mødedeltager:

• Opmærksomhed på deltagelseskvotient: Opmærksomhed baseret på, hvor længe mødedeltageren deltog
i begivenheden

• Opmærksomhed på varighedskvotient: Opmærksomhed baseret på begivenhedens varighed

Opmærksomhedsindikatoren er utilgængelig, når værten og paneldeltagerne er i en øvesession.

Slå Sporing af deltagelse til eller fra (Mac)
Hvis valgmuligheden Sporing af deltagelse ikke er tilgængelig, så kontakt din webstedsadministrator.

Procedure

Trin 1 Vælg Event Center > Præferencer.
Trin 2 Vælg Værktøj.
Trin 3 Vælg Opfølgning på deltagelse.
Trin 4 Vælg OK.

Slå Sporing af deltagelse til eller fra (Windows)

Procedure

Trin 1 Vælg Begivenhed > Valgmuligheder.
Trin 2 På fanebladet Meddelelser vælger du Sporing af deltagelse.

Tildel privilegium til opfølgning på deltagelse
Som standard, har alle paneldeltagere i en begivenhed privilegium til at se deltagelsesindikatoren. Du kan
ændre dette privilegium når som helst under begivenheden.
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Procedure

Trin 1 På deltagermenuen vælger du Tildel privilegier til > Paneldeltagere.
Trin 2 Hvis du bruger Mac, vælger du fanebladetMeddelelser.
Trin 3 Marker eller fjern markering af Opfølgning på deltagelse.

Udpeg en Paneldeltager
Under en begivenhed, kan du udpege enhvermødedeltager som paneldeltager. Du kan også ændre paneldeltagere
når som helst.

Procedure

Trin 1 På panelet Deltagere, vælger du Se alle mødedeltagere.
Listen Mødedeltager vises.

Trin 2 Vælg navnet på den mødedeltager, du ønsker at udpege som paneldeltager, og vælg såGør til paneldeltager.
Mødedeltagerens navn vises i listen over paneldeltagere.

Paneldeltagers roller og privilegier
Værten kan udpege alle mødedeltagere som en paneldeltager under en begivenhed. En paneldeltager er en
deltager, som primært er ansvarlig for at hjælpe præsentationsværten og deltage i præsentationen. Ethvert
antal mødedeltagere kan være paneldeltagere.

En paneldeltager kan gøre følgende under en begivenhed:

• Deltage i diskussioner, som andre mødedeltagere lytter til

• fungere som emneekspert i en session med spørgsmål og svar

• se og besvare spørgsmål fra mødedeltagere i en session med spørgsmål og svar

• svare på offentlige og private chat-beskeder

• deltage i en øvesession

• kommentere delte dokumenter

• kommentere delte applikationer, webbrowsere og desktops, hvis præsentationsværten tildeler
kommenteringskontrol til paneldeltageren

• blive en meningsmålingskoordinator for at administrere meningsmålinger

• vise feedback

• optage en begivenhed
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• gemme chat-beskeder til en fil

• downloade filer, som præsentationsværten offentliggør

Forlad en begivenhed som vært
Hvis du ønsker at forlade en begivenhed, men ikke ønsker, at afslutte begivenheden for alle deltagere, kan du
overføre værtsrollen til en paneldeltager, før du går.

Hvis du deltager i en tilbagekaldstelekonference eller en internettelefonkonference, afbryder Event Center
din forbindelse fra konferencen, når du forlader begivenheden.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Afslut begivenhed i begivenhedsvinduet.
Trin 2 Vælg Forlad denne begivenhed uden at afslutte den.
Trin 3 I rullegardinmenuen Ny vært vælger du den paneldeltager, som du ønsker at overføre værtsrollen til.
Trin 4 Vælg OK.

Hvis du endnu ikke har gemt kommenterede dokumenter eller præsentationer, meningsmålingsspørgeskema,
meningsmålingsresultater eller chat-meddelelser, vil Event Center spørge om du ønsker at gemme dem, før
du afslutter begivenheden. Når du svarer på meddelelsen, lukkes begivenhedsvinduet.

Afslut en begivenhed
Når du afslutter en begivenhed, lukkes begivenhedsvinduet for alle deltagere. Hvis begivenheden omfatter
en integreret telekonference eller en internettelefonkonference, afsluttes konferencen også.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Afslut begivenhed i begivenhedsvinduet.
Trin 2 Vælg Afslut denne begivenhed for alle deltagere, og vælg så OK.

Hvis du endnu ikke har gemt kommenterede dokumenter eller præsentationer, meningsmålingsspørgeskema,
meningsmålingsresultater eller chat-meddelelser, vil Event Center spørge om du ønsker at gemme dem, før
du afslutter begivenheden. Når du svarer på meddelelsen, lukkes begivenhedsvinduet.
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K A P I T E L  13
Spørgsmål og svar-sessioner

• Oversigt over spørgsmål og svar-sessioner, side 65

• Slå spørgsmål og svar til eller fra (Mac), side 66

• Slå spørgsmål og svar til eller fra (Windows), side 66

• Indstil visning af private oplysninger i spørgsmål og svar-sessioner, side 66

• Åbn et faneblad på panelet Spørgsmål og svar, side 67

• Tildel et spørgsmål og svar-spørgsmål, side 67

• Indstil en prioritet for et spørgsmål, side 68

• Besvar et spørgsmål, side 68

• Besvar et spørgsmål privat, side 69

• Afvis et spørgsmål, side 70

• Udsæt et spørgsmål, side 70

• Gem en spørgsmål og svar-session, side 71

• Stil et spørgsmål i en spørgsmål og svar-session, side 71

Oversigt over spørgsmål og svar-sessioner
Under en spørgsmål og svar-session kan du svare på spørgsmål, sommødedeltagere stiller under begivenheden.
En spørgsmål og svar-session giver ikke alene tekstbeskeder, der minder om dem i Chat, men den gør også
følgende:

• Giver en mere formel procedure til at stille og besvare spørgsmål i tekstformat.

• Grupperer automatisk spørgsmål for at hjælpe dig med at administrere køen, såsom hurtigt identificere
spørgsmål, du har eller ikke har besvaret.

• Viser visuelle tips til status for spørgsmål

• Lader dig tildele spørgsmål til den relevante domæneekspert i dit team
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• Lader dig hurtigt sende et standardsvar på spørgsmål, som du ikke kan eller ikke ønsker at svare på med
det samme

Du kan gemme spørgsmålene og svarene fra en spørgsmål og svar-session i enten en tekstfil (.txt) eller en
kommasepareret fil (.csv) til fremtidig reference.

Hvis du bruger spørgsmål og svar under en begivenhed, anbefaler WebEx, at en paneldeltager (værten eller
præsentationsværten) overvåger spørgsmål og svar-panelet hele tiden under begivenheden.

Slå spørgsmål og svar til eller fra (Mac)
For at bruge spørgsmål og svar under en begivenhed, skal du sørge for, at valgmuligheden Spørgsmål og svar
er slået til. Du kan om nødvendigt også slå det fra når som helst.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Event Center > Præferencer.
Trin 2 Vælg Værktøj.
Trin 3 Marker eller fjern markering af Spørgsmål og svar, og vælg så OK.

Slå spørgsmål og svar til eller fra (Windows)
For at bruge spørgsmål og svar under en begivenhed, skal du sørge for, at valgmuligheden Spørgsmål og svar
er slået til. Du kan om nødvendigt også slå det fra når som helst.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Begivenhed > Valgmuligheder.
Trin 2 På fanebladet Meddelelser markerer eller fjerner du markeringen Spørgsmål og svar.
Trin 3 Vælg OK.

Indstil visning af private oplysninger i spørgsmål og
svar-sessioner

For at beskytte paneldeltageres og mødedeltageres private oplysninger under en begivenhed, kan du skjule
eller vise følgende oplysninger, når spørgsmål og svar offentliggøres på mødedeltageres spørgsmål og
svar-paneler:

• Navne på mødedeltagere, som sender spørgsmål

• Navne på paneldeltagere, som sender svar
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• Tidsstempler for henholdsvis spørgsmål og svar

Navnene på mødedeltagere, paneldeltagere og tidsstempler, er altid synlige på paneldeltageres spørgsmål
og svar-paneler.

Procedure

Trin 1 Åbn dialogen Valgmuligheder for mødedeltager ved at følge ét af disse trin:

• Windows: Højreklik titelbjælken på dit spørgsmål og svar-panel, og vælg så Valgmuligheder for
mødedeltager.

• Mac: Tryk Ctrl, klik, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.

Trin 2 I dialogboksen, der vises, vælger du de valgmuligheder, som du ønsker mødedeltagerne skal se, og så vælger
du OK.

Åbn et faneblad på panelet Spørgsmål og svar
Procedure

Trin 1 Afhængigt af dit operativsystem skal du følge én af disse trin:

• Windows: Højreklik fanebladet Alle.

• Mac: Vælg ctrl, og klik så fanebladet Alle.

Trin 2 Vælg Åbn faneblad > fanebladet, du ønsker at åbne.
Trin 3 Hvis du ønsker at åbne endnu et faneblad, skal du højreklikke (Windows) eller trykke Ctrl og klikke (Mac)

et af de åbne faneblade og så vælge Åbn faneblad > fanebladet, du ønsker at åbne.

Tildel et spørgsmål og svar-spørgsmål
Du kan tildele spørgsmål til dig selv eller en anden paneldeltager. Spørgsmålene vises på de udpegede
paneldeltageres spørgsmål og svar-fane med den tildelte tekst ved siden af dem.

Procedure

Trin 1 Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:

• Windows: Højreklik på spørgsmålet.
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• Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet.

Trin 2 Vælg Tildel til > personen, som du vil tildele det til.

• For at tildele flere spørgsmål samtidigt skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene.

• Hvis et tildelt spørgsmål er besvaret, vises den tildelte tekst stadig.

• Den tildelte tekstvises ikke på mødedeltagernes spørgsmål og svar-paneler.

Indstil en prioritet for et spørgsmål
Du kan indstille prioriteter - høj, medium eller lav - for ethvert spørgsmål, du har modtaget på spørgsmål og
svar-panelet. Dine prioriterede spørgsmål vises på fanebladet Prioriteret.

Procedure

Trin 1 Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:

• Windows: Højreklik på spørgsmålet.

• Mac: Tryk Ctrl, og vælg så spørgsmålet.

Trin 2 Vælg Prioritet > Høj,Medium eller Lav.
Efter du har indstillet en prioritet for et spørgsmål for første gang, dukker en kolonne op til venstre for spørgsmål
og svar-panelet. Vælg ikonet for det spørgsmål, du ønsker at indstille prioriteter for, og vælg såHøj,Medium
eller Lav.

Trin 3 For at fjerne en prioritet fra et spørgsmål vælger du det firkantede ikon for spørgsmålet, og vælg så Slet.

Besvar et spørgsmål
Dit svar på et spørgsmål vises på alle deltageres spørgsmål og svar-panel, medmindre du vælger at sende dit
svar privat.

Procedure

Trin 1 På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet.

• For at vælge et spørgsmål skal du klikke på det én gang.

• For at kopiere spørgsmålet til tekstfeltet skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke
(Mac) på din mus, vælge Kopier og så indsætte det i tekstfeltet.
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• For at slette valget skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på spørgsmålet
og så vælge Fravælg.

Trin 2 Indtast dit svar i tekstfeltet.
For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke
(Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på den markerede tekst. Den menu, der vises, kommer med
redigeringskommandoer.

Trin 3 Vælg Send, når du er færdig med at indtaste dit svar.
Svaret vises på alle paneldeltageres og mødedeltageres spørgsmål og svar-panel. Q'et ved siden af spørgsmålet
vil skifte fra orange til blå, så du nemt kan se, hvilke spørgsmål der er blevet besvaret.

Hvis et spørgsmål er blevet besvaret verbalt, kan du sende et standardsvar: Dette spørgsmål blev besvaret
verbalt. Højreklik (Windows), eller vælg ctrl, og klik så (Mac) på spørgsmålet, og vælg så Besvaret verbalt.

Besvar et spørgsmål privat
Følgende deltagere kan se dine private svar.

• Mødedeltageren, som sendte dig spørgsmålet

• Alle paneldeltagere

Procedure

Trin 1 På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet, og
så vælge Send privat.

• For at vælge et spørgsmål skal du klikke på det én gang.

• For at kopiere spørgsmålet til tekstfeltet skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke
(Mac) på din mus, vælge Kopier og så indsætte det i tekstfeltet.

• For at slette valget skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på spørgsmålet
og så vælge Fravælg.

Trin 2 I dialogboksen, som vises, skal du indtaste dit svar i tekstfeltet.
Trin 3 Hvis du vil gemme det svar, du indtastede, som det standard, private svar, som alle paneldeltagere skal bruge,

skal du vælge Gem eller Gem som standard.
Trin 4 Vælg Send.
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Afvis et spørgsmål
I en spørgsmål og svar-session kan du afvise et spørgsmål vha. af et standard eller tilpasset svar. Standardsvaret
lyder: Tak for dit spørgsmål. Oplysningerne, som du anmodede om, kan ikke leveres af nogle af paneldeltagerne.

Følgende deltagere kan se det, når du afviser et spørgsmål:

• Mødedeltageren som sendte spørgsmålet

• Alle paneldeltagere

Procedure

Trin 1 Fra et af de faneblade, hvor du modtog spørgsmålet, højreklikker du på spørgsmålet og vælger Afvis.
For at afvise flere spørgsmål på én gang, holder duCtrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikker
på din mus og derefter vælger Afvis.

Dialogboksen Svar privat vises med standardsvaret for Afvis.

Trin 2 (Valgfrit) For at tilpasse standardsvaret, vælger du Brugertilpasset og redigerer så teksten i tekstfeltet.
Trin 3 (Valgfrit) For at gemme dit tilpassede svar som standardsvaret for Afvis til alle paneldeltageres brug, vælger

du Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).
Trin 4 Vælg Send.
Trin 5 Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsesfeltet.

Udsæt et spørgsmål
I en spørgsmål og svar-session kan du udsætte et spørgsmål vha. et standard eller tilpasset svar. Standardsvaret
lyder: Tak for dit spørgsmål. Dine spørgsmål blev udsat men bliver i køen. En paneldeltager vil besvare dine
spørgsmål på et senere tidspunkt.

Følgende deltagere kan se det, når du udsætter et spørgsmål:

• Mødedeltageren som sendte spørgsmålet

• Alle paneldeltagere

Procedure

Trin 1 Fra et af de faneblade, hvor du modtog spørgsmålet, højreklikker du spørgsmålet og vælger Udsæt.
For at udsætte flere spørgsmål på én gang, holder du Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene,
højreklikker din mus og vælger så Udsæt.
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Dialogboksen svar privat vises med standardsvaret for Udsæt.

Trin 2 (Valgfrit) For at tilpasse standardsvaret, vælger du Brugertilpasset og redigerer så teksten i tekstfeltet.
Trin 3 (Valgfrit) For at gemme dit tilpassede svar som standardsvaret for Udsæt til alle paneldeltageres brug vælger

du Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).
Trin 4 Vælg Send.

Gem en spørgsmål og svar-session
Du kan til enhver tid under en begivenhed gemme spørgsmålene og svarene på fanebladet Alle på dine
spørgsmål og svarpanel til en .txt- eller .csv-fil.

Begivenhedsadministratoren gemmer automatisk spørgsmål og svar-sessioner hver andet minut til
WebEx-mappen i mappen Mine dokumenter på værtens og præsentationsværternes computere.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Fil > Gem > Spørgsmål og svarmuligheder.
Trin 2 Vælg en placering til at gemme filen til.
Trin 3 Indtast et filnavn.
Trin 4 I feltet Gem som typevælger du Tekstfiler (*.txt) eller CSV (kommasepareret/kommaafgrænset værdi).
Trin 5 Vælg Gem.

Begivenhedsadministratoren gemmer filen på den placering og i det format, som du vælger.

For at gennemse indholdet af en arkiveret spørgsmål og svar-session, åbner du .txt-filen i et
tekstredigeringsprogram eller .csv-filen i et regnearkprogram, såsom Microsoft Excel.

Stil et spørgsmål i en spørgsmål og svar-session
Under en begivenhed kan du sende dit spørgsmål til alle eller bestemte paneldeltagere i en spørgsmål og svar-
session.

Procedure

Trin 1 Åbn spørgsmål og svar-panelet.
Trin 2 På spørgsmål og svar-panelet skal du indtaste dit spørgsmål i tekstfeltet.
Trin 3 (Valgfri) For at redigere dit spørgsmål skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke

(Windows) eller vælge ctrl og så klikke (Mac) for at bruge redigeringskommandoerne i menuen.
Trin 4 I rullegardinmenuen Spørg skal du vælge modtageren og så vælge Send.
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K A P I T E L  14
Brug WebEx-lyd

• Oversigt over WebEx-lyd, side 73

• Brug din telefon til at tilslutte til lyd., side 74

• Brug din computer til at tilslutte til lyd, side 74

• Afbryd fra lyd, side 75

• Skift fra din computerforbindelse til en telefonforbindelse, side 76

• Skift fra din telefonforbindelse til en computerforbindelse, side 76

• Tilslut til lyd under deling, side 76

• Slå lyd fra og til for mikrofoner, side 77

• Bed om lov til at tale under en begivenhed, side 77

• Lydkonference med ANI/CLI-godkendelse, side 78

• Rediger eller opdater dine gemte telefonnumre, side 80

Oversigt over WebEx-lyd
WebEx-lyd tillader dig enten at bruge din telefon eller din computer til at høre andre og til at tale under dit
møde:

• Telefon: du kan bruge din telefon til at modtage et opkald til lyddelen af mødet eller til at ringe op.

Denne valgmulighed giver typisk god stemmeudsendelse, men et gebyr kan blive pålagt.Bemærk

• Computer: du kan bruge et headset tilsluttet din computer til at oprette forbindelse til lyddelen af mødet,
hvis computeren har et understøttet lydkort og en forbindelse til internettet. Denne valgmulighed forårsager
sommetider støjende udsendelse eller en uregelmæssig stemmestrøm, men har ingen tilknyttede gebyrer.
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Hvis du er en vært, kan du invitere op til 500 personer til at deltage i lydkonferencen. Efter at have oprettet
forbindelse til konferencen kan deltagerne skifte mellem lydtilstande med lidt eller ingen lytteafbrydelse.
I en konference med blandet tilstand, hvor nogle deltagere bruger en telefon og andre bruger en computer,
kan op til 125 personer tale. Hvis du konfigurerer en anden type lydkonference, såsom fra en
tredjeparts-tjenesteydelse, skal du styre konferencen ved hjælp af de valgmuligheder, tjenesteydelsen
giver.

Bemærk

Brug din telefon til at tilslutte til lyd.
Efter du deltager i et møde, åbn dialogen lydkonference fra Lynstart, hvis den ikke vises automatisk. Når du
bruger din telefon til at oprette forbindelse til lyddelen af mødet, kan du ringe op eller modtage et tilbagekald.

• Tilbagekald: Modtag et opkald på et gyldigt nummer, du opgiver, eller på et nummer der allerede er
gemt i din brugerprofil. Et gyldigt nummer skal indeholde områdekode og det syv-cifrede lokale
telefonnummer.

• Ring op: Ring op fra din telefon til et nummer, din vært opgiver.

Vælg hvordan du vil oprette forbindelse til lydkonferencen i dialogboksen Lydkonference:

◦ For at modtage et tilbagekald på det viste nummer skal du vælge Ring mig op.

◦ For at modtage et tilbagekald på et andet nummer skal du vælge en valgmulighed fra
rullegardinmenuen og derefter vælge Ring mig op.

Rullegardinmenu-valgmuligheden (eller en anden brugertilpasset label defineret af din
webstedsadministrator) vises kun, hvis den interne tilbagekaldsfunktion er tilgængelig på dit
websted.

◦ Hvis du vil ringe op, skal du vælge Jeg ringer om fra rullegardinmenuen, og følg derefter
vejledningerne for at oprette forbindelse til lydkonferencen.

(Valgfri) For at se alle internationale numre skal du vælge Alle globale opkaldsnumre.

Et telefonikon vises ved siden af dit navn på deltagerlisten for at angive, at du bruger din telefon i
lydkonferencen, og et lydløs-ikon vises ved siden af videoikonet, så du kan slå lyden til mikrofonen til eller
fra efter behov.

Du kan skifte fra at bruge din telefon som din lydenhed til at bruge din computer når som helst under
lydkonferencen.

Brug din computer til at tilslutte til lyd
Når du deltager i en begivenhed, skal du åbne dialogboksen Lydkonference fra Lynstart, hvis den ikke vises
automatisk. Når du bruger din computer til at tale og lytte i en begivenhed, sender og modtager din computer
lyd hen over internettet. For at gøre det skal din computer have et understøttet lydkort og være sluttet til
internettet.

Til formål for lydkvalitet og bekvemmelighed skal du bruge en computer med et headset med en højkvalitets
mikrofon frem for højttalere og en mikrofon.
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I dialogboksen Lydkonference vælges Opkald vha. computer.

Et headset-ikon vises ved siden af dit navn på deltagerlisten for at angive, at du bruger din computer i
lydkonference, og et slå lyd fra-ikon vises ved siden af videoikonet, så du kan slå din mikrofon fra og til som
ønsket.

Du kan skifte mellem at bruge din computer som din lydenhed og at bruge din telefon når som helst under
lydkonferencen.

Finjuster dine mikrofon- og højttalerindstillinger
Hvis du bruger din computer til at forbinde til mødelyd, kan du finjustere dinemikrofon- og højttalerindstillinger
for at optimere din lydoplevelse.

Højttaler/mikrofon-lydtest hjælper dig gennem test af dine enheder og indstilling af dine højttaleres lydstyrke
og mikrofonniveau. Når du først starter eller opretter forbindelse til et møde, kan du manuelt teste og justere
din lydenhed, før du faktisk begynder at bruge din computer til lyd.

Procedure

Trin 1 Fra mødevinduemenuen vælg Lyd > Højttaler/mikrofon-lydtest.
Trin 2 Følg disse vejledninger:

Når du deltager i lyddelen af mødet, kan du teste dine indstillinger når som helst ved blot at genåbne dialogen
lydkonference fra Lynstart og vælge Test computerlyd.

Afbryd fra lyd
Procedure

Trin 1 Vælg Lyd under deltagerlisten.
Dialogboksen lydforbindelse vises.

Trin 2 Vælg Afbryd lyd.
Din deltagelse i lydkonferencen slutter, men din deltagelse i mødet fortsætter, indtil du forlader det, eller
værten afslutter det.
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Skift fra din computerforbindelse til en telefonforbindelse
Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen Lydkonference fra

• siden Lynstart

• din deltagerliste

• menuen Lyd

• begivenhedskontrolpanelet (hvis du deler)

Trin 2 Vælg Skift lyd.
Trin 3 Vælg, om du vil ringe op eller modtage et opkald, og følg anmodningerne.

Når du er blevet forbundet via telefon, droppes din computerforbindelse automatisk.

Skift fra din telefonforbindelse til en computerforbindelse
Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen Lydkonference fra

• siden Lynstart

• din deltagerliste

• menuen Lyd

• begivenhedskontrolpanelet (hvis du deler)

Trin 2 Vælg Skift lyd > Ring op via computer.
Din telefonforbindelse hører op, efter din computerforbindelse er blevet etableret. Husk at skifte over til din
computers headset.

Tilslut til lyd under deling
Hvis du tilslutter dig en begivenhed, der allerede er i gang, og delt indhold er det eneste, du kan se, kan du
tilslutte til begivenhedens lyddel fra begivenhedskontrolpanelet.
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Procedure

Trin 1 Vælg Lyd i begivenhedskontrolpanelet øverst på din skærm.
Dialogboksen Lydkonference åbnes.

Trin 2 Tilslut til begivenheds lyddel som sædvanligt.

Slå lyd fra og til for mikrofoner
Du kan hurtigt slå lyd fra og til for mikrofoner i din begivenhed afhængigt af din brugerrolle.

Procedure

Trin 1 Få adgang til valgmuligheder for at slå lyd fra ved at gøre ét af følgende:

• Windows: Højreklik i deltagerlisten

• Mac: Ctrl+klik i deltagerlisten

Trin 2 Hvis du er vært, skal du gøre følgende:

• Vælg Slå lyd fra ved indtræden for automatisk at slå lyden fra alle mikrofoner, når deltagere tilslutter
sig en begivenhed. Dette påvirker ikke din egen mikrofon.

• Vælg Slå lyd fra eller Slå lyd til for at slå lyden fra eller til på din egen eller en specifik deltagers
mikrofon.

• Vælg Slå lyd fra alle for slå lyden fra eller til på alle deltageres mikrofoner samtidigt når som helst
under en begivenhed. Dette påvirker ikke din egen mikrofon.

Trin 3 Hvis du er deltager, så vælg ikonet Slå lyd fra eller Slå lyd til for atslå lyden fra eller til på din egen mikrofon.
Mikrofonikonet ændrer tilstand for alle brugere, du slå lyden fra eller til for.

Under deling kan deltagere slå lyden fra eller til for deres mikrofoner fra begivenhedskontrolpanelet i toppen
af deres skærme.

Bed om lov til at tale under en begivenhed
Hvis du vil tale, og værten har slået lyden fra din mikrofon, kan du bede værten om at slå lyden til din mikrofon,
så du kan tale. Du kan til enhver tid annullere en anmodning om at tale.

ResultatBed om at tale

Indikatoren Oprakt hånd vises på deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Ræk hånden op på panelet Deltagere
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ResultatAnnuller en anmodning om at tale

Indikatoren Oprakt hånd fjernes fra deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Sænk hånden på panelet Deltagere

ResultatBed om at tale

Indikatoren Oprakt hånd vises på deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Ræk hånden op nederst på panelet Deltagere

ResultatAnnuller en anmodning om at tale

Indikatoren Oprakt hånd fjernes fra deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Sænk hånden nederst på panelet Deltagere

Lydkonference med ANI/CLI-godkendelse
CLI (caller line identification), eller ANI (automatic number identification), er en form for opkalds-id, en
intelligent telefontjeneste, der viser telefonnummeret på personen, der ringer op, før opkaldet besvares. Enhver
person, der ringer op med en værtskonto, kan bekræftes og placeres i den korrekte lydkonference uden behov
for at indtaste et mødenummer.

Hvis du har en værtskonto, og dit websted er aktiveret for ANI/CLI, kan du

• planlægge et møde med opringnings ANI/CLI-telekonferencebekræftelse.

• blive bekræftet, når du ringer til enhver ANI/CLI-aktiveret lydkonference, som du er blevet inviteret til
via e-mail. Indgående opkaldsbekræftelse oprettes ved at knytte din e-mailadresse til et telefonnummer
i din brugerprofil.

• Angiv en indgående opkaldsbekræftelsespinkode for at forhindre "svindlere" i at bruge dit nummer til
at ringe op til en lydkonference

• Opkalderbekræftelse vil kun være tilgængelig for deltagere, hvis de inviteres til en CLI/ANI-aktiveret
lydkonference via e-mail under mødeplanlægningsprocessen. Enhver deltager inviteret til lydkonferencen
må ikke bruge opkalderbekræftelse, når konferencen er påbegyndt.
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Planlæg en lydkonference med ANI/CLI-bekræftelse

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 På navigationsbjælken under Vær vært for et møde vælger du Planlæg et møde.

Siden Planlæg et møde vises.

Trin 3 Vælg Skift valgmuligheder for lyd.
Dialogboks Valgmuligheder for lyd vises.

Trin 4 Vælg Aktivér CLI-bekræftelse i lydkonference når deltagere ringer op, hvis det ikke allerede er valgt.

Indgående opkaldsbekræftelse for din værtskonto
Hvis du har en værtskonto, og dit websted er aktiveret til indgående opkaldsbekræftelse, kan du indstille
bekræftelsen til ethvert telefonnummer angivet i din brugerprofil. Dit opkald vil blive bekræftet ved at kortlægge
din e-mailadresse mod angivne telefonnumre i din profil, hver gang du ringer til en CLI (caller line
identification) eller ANI (automatic number identification) aktiveret lydkonference, som du er blevet inviteret
til via e-mail.

Opkalderbekræftelse vil kun være tilgængelig for dig, hvis du inviteres til en CLI/ANI (automatic number
identification) aktiveret lydkonference via e-mail under mødeplanlægningsprocessen. Opkalderbekræftelse
vil ikke være tilgængelig, hvis du ringer op til en CLI/ANI-aktiveret lydkonference:

• fra en anden invitation end via e-mail.

• fra en e-mailinvitation oprettet under mødet.

Angiv indgående opkaldsbekræftelse for din værtskonto

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx på navigationsbjælken.
Trin 3 VælgMin profil.
Trin 4 Under Personlige oplysninger vælger du afkrydsningsfeltet Indgående opkaldsbekræftelse ved siden af

hvert telefonnummer, for hvilken du ønsker indgående opkaldsbekræftelse.
Trin 5 Vælg Opdater.
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Angiv en bekræftelsespinkode
Hvis du har en værtskonto, og dit websted accepterer CLI (caller line identification) eller ANI (automatisk
nummeridentifikation) lydkonferencer, kan du bruge en bekræftelsespinkode til at forhindre "svindlere" i at
bruge dit nummer til at ringe ind i en lydkonference.

Hvis din webstedsadministrator indstiller bekræftelsespinkoden som obligatorisk for alle konti vha. indgående
opkaldsbekræftelse på dit websted, skal du angive et pinkodenummer. Ellers vil opkalderbekræftelse være
deaktiveret for din konto.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 VælgMit WebEx på navigationsbjælken.
Trin 3 VælgMin profil.

Siden Min WebEx-profil vises.

Trin 4 Under Personlige oplysninger i tekstfeltet pinkode: indtaster du et 4-cifret pinkodenummer efter eget valg.
Trin 5 Vælg Opdater.

Rediger eller opdater dine gemte telefonnumre
Du kan redigere eller opdatere telefonnumrene, angivet i din profil, hvis du endnu ikke har tilsluttet dig
lydkonferencen, eller hvis du har tilsluttet dig lydkonferencen fra din computer. Desuden kan du se alle
telefonnummercookies, der er gemt på din computer.

Enhver opdatering du implementerer, træder ikke i kraft, før næste gang du deltager i en begivenhed.

Procedure

Trin 1 Fra Lynstart vælger du dialogen Lydkonference.
Trin 2 Vælg ikonetMere og derefter Ring mig op.
Trin 3 Vælg rullelisten, og vælg Administrer telefonnumre.

Dialogboksen Administrer telefonnumre vises.

Trin 4 Vælg Rediger for at opdatere telefonnumrene i din Mit WebEx-profil eller Slet for at slette telefonnumre,
der er gemt i cookies på din computer.
Du kan ikke deltage i en lydkonference via telefon, hvis du ønsker at redigere eller opdatere dine telefonnumre.
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K A P I T E L  15
Del indhold

• Oversigt over delt indhold, side 81

• Oversigtsopgaver: Del indhold, side 82

• Del en fil, side 84

• Del webindhold, side 89

• Del en applikation, side 89

• Om deling af en ekstern computer, side 92

Oversigt over delt indhold
WebEx understøtter flere forskellige typer indholdsdeling.

Fildeling

Fildeling er velegnet til at præsentere oplysninger, som du ikke behøver at redigere under mødet, såsom en
video- eller diaspræsentation. Deltagere kan:

• se delte filer i deres visningsprogrammer, uden behov for den applikation, som de blev oprettet i.

• se en mediefil, såsom en video, uden behov for særlig software eller hardware.

• se alle animations- og overgangseffekter på delte Microsoft PowerPoint-dias.

Animationer og overgange understøttes ikke til Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias. Brug i
stedet applikations- eller skærmdeling.

Bemærk

Efter et møde starter, kan du åbne præsentationer eller dokumenter der skal deles. Du behøver ikke at vælge
eller "indlæse" dem før mødet.

Deling af webindhold

Webindhold henviser til indhold, der ligger på det offentlige internet eller web, din virksomheds intranet eller
din computer eller en anden computer på dit private netværk. Deling af webindhold inkluderer:
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• Websteder, herunder sider, der indeholder indlejrede mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

• Enkeltvise mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

Applikationsdeling

Når du deler software, såsom en applikation under mødet, kan den ses fra deltagernes indholdsvisninger eller
fra et delingsvindue, der åbnes på alle deltagernes skærme. I dette vindue kan du vise:

• en applikation (for eksempel, hvis du ønsker at redigere et dokument som en gruppe eller vise dit team,
hvordan et værktøj fungerer)

• din computers desktop (til let deling af flere applikationer på én gang og til deling af åbne filmapper på
din computer)

• en webbrowser (nyttig til deling af bestemte websteder med deltagere eller til at vise et privat intranet)

• enhver applikation eller desktop på en ekstern computer med Access Anywhere installeret (for eksempel
når du er på farten, og computeren på kontoret har de oplysninger, du har brug for)

På ethvert tidspunkt under et møde kan du tildele deltagere privilegier, som tillader dem at kommentere,
gemme, udskrive og vise forskellige visninger af delt indhold.

Oversigtsopgaver: Del indhold
Gør dette...Hvis du som vært eller præsentationsvært ønsker at...

Vælg Nyt whiteboard fra toppen af indholdsvisningenStart et nyt whiteboard

Vælg Del > Whiteboard

Bemærk • Du kan tilføje flere sider til et delt
whiteboard.

• Du kan dele flere whiteboards.

Del et whiteboard

Vælg Del > Webbrowser, og gå så til en webside i din browser.Del din webbrowser

På begivenhedskontrolpanelet vælges Kommenter. Vælg et
værktøj til at lave kommentarer.

Start kommentering

På panelet Værktøj vælges Gem kommentarer.

Deltagere kan ikke bruge denne valgmulighed,
medmindre værten eller præsentationsværten tildeler
demHentning af skærmbilleder. Hvis du som vært
deler navnebeskyttet software, vil du muligvis sikre,
at dette privilegium er deaktiveret.

Bemærk

Gem kommentarer

Vælg pil ned for til højre for ikonetViskelæderværktøj, og vælg
så Slet mine kommentarer.

Kun kommentarer på den side eller det dias, der i
øjeblikket vises i din indholdsvisning, slettes.
Kommentarer på andre sider eller diasser slettes ikke.

Bemærk

Slet kommentarer, som du har lavet
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Gør dette...Hvis du som vært eller præsentationsvært ønsker at...

Vælg pil ned for til højre for ikonetViskelæderværktøj, og vælg
så Slet min markør.

Slet din markør

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Se >
Fuld skærm for deltagere.

Vis delt software i en fuldskærmsvisning

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Se >
Synkroniser for alle.

Synkronisering af visning har ingen effekt på
størrelsen, som den delte software vises i på
deltagernes skærme. Deltagere kan uafhængigt
kontrollere størrelsen på deres visninger.

Bemærk

Synkroniser din visning med deltagerne

På begivenhedskontrolpanelet vælgesKommenter, og så vælge
Tillad kommentering.

Lad deltagere kommentere på delt software

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned på knappen Tildel,
og så vælges Overfør tastatur- og musekontrol > Accepter
automatisk alle anmodninger.

Lad automatisk deltagere kontrollere delt software

På din computers desktop skal du vælge din mus til at genvinde
kontrollen over den delte software.

Deltageren, som kontrollerede den delte software, kan tage
kontrollen tilbage når som helst ved at klikke på sin mus.

Tag kontrollen over delt software tilbage

Gør dette...Hvis du som deltager ønsker at...

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Se.
Vælg en valgmulighed fra menuen.

For hurtigt at skifte fra standardvinduet til en
fuldskærmsvisning af delt software skal du dobbeltklikke
på den delte software.

Tip

Kontroller din visning af delt software

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges
Stop<option>, for eksempel, Stop applikationsdeling.

Luk dit delingsvindue

På mødekontrolpanelet vælges Bed om lov til at kommentere
(blyantikon).

Anmod om kommenteringskontrol over delt software

På panelet Værktøj vælges Gem kommentarer.

Deltagere kan ikke bruge denne valgmulighed,
medmindre værten eller præsentationsværten tildeler
dem Hentning af skærmbilleder.

Bemærk

Gem kommentarer

På begivenhedskontrolpanelet vælges Bed om lov til at
kontrollere.

Anmod ekstern kontrol over delt software
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Del en fil
Du kan dele en fil, f.eks. et dokument, præsentation eller video, der ligger på din computer. Deltagere ser den
delte fil i deres indholdsvisninger.

Procedure

Trin 1 Vælg Del > Fil (Inklusive video).
Trin 2 Vælg en eller flere filer, du ønsker at dele, og vælg derefter Åbn.

Filer indlæses én ad gangen, og en statusindikator vises i området med indholdet og under dokumentfanerne.
Den delte fil vises i indholdsvisningen.

Vælg en importtilstand til præsentationsdeling (Windows)
Ændring af importtilstanden påvirker ikke nogen præsentationer, som du deler i øjeblikket. For at anvende
en ny importtilstand til en delt præsentation skal du først lukke den og så dele den igen.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælges Begivenhed > Valgmuligheder.
Dialogboksen Begivenhedsvalgmuligheder vises, med fanen Valgmuligheder valgt som standard.

Trin 2 Vælg Importtilstand.
Trin 3 Vælg enten Universal Communications Format eller Printerdriver.

• Universal Communications Format (UCF): Standardtilstanden. Lader dig vise animationer og
diasovergange i Microsoft PowerPoint-præsentationer. I UCF-tilstanden importerer
Begivenhedsadministratoren præsentationer hurtigere, end den gør i printerdriver-tilstand. Men sider
eller dias fremstår muligvis ikke konsistent i Begivenhedsadministratoren på tværs af platforme.

UCF-tilstand er ikke understøttet for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.

• Printerdriver: Viser delte præsentationer som de fremstår, når du udskriver dem, så sider og dias fremstår
konsistent i Begivenhedsadministratoren på tværs af platforme. Men denne tilstand understøtter ikke
animationer eller diasovergange. I denne tilstand, kan den første side eller det første dias vise sig hurtigt,
men den samlede importtid for alle sider eller dias er som regel længere, end den er i UCF-tilstand.

Trin 4 Vælg OK.
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Naviger dias, sider eller whiteboards vha. værktøjsbjælken
Du kan navigere til andre sider, dias eller whiteboard-sider i indholdsvisningen. Hvert dokument, præsentation
eller whiteboard, der deles, vises på et faneblad i toppen af indholdsvisningen.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du fanebladet for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, som du
ønsker at vise.
Hvis der er flere faneblade, end der kan vises på én gang, vælg pil ned-tasten for at se en liste over yderligere
faneblade.

Trin 2 Vælg valgmulighederne med pile på værktøjsbjælken for at ændre den side eller det dias, du kigger på.
Bemærk • Alternativt kan du navigere til andre sider eller dias i et delt dokument, præsentation eller

whiteboard ved at åbne miniatureikonvisningen.

• Du kan bladre sider eller dias fremad automatisk efter et tidsinterval, som du angiver.

• Hvis din præsentation indeholder animationer eller diasovergange, kan du bruge
værktøjsbjælken eller tastaturgenveje til at udføre dem.

Bladre frem i sider eller dias automatisk
Når du deler et dokument eller en præsentation i indholdsvisning, kan du automatisk bladre frem i sider eller
dias med et angivet interval. Når du starter automatisk bladring for sider eller dias, kan du stoppe når som
helst.

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet skal du vælge fanen for det dokument eller den præsentation, hvor du automatisk vil
bladre frem i sider eller dias.

Trin 2 Vælg Se > Bladr automatisk sider frem.
Trin 3 Gør ét af disse for at ændre tidsintervallet for bladring af sider:

• Vælg op- eller ned-knappen for at øge eller sænke intervallet

• Indtast et bestemt tidsinterval

For at genstarte side- eller diasbladring, når alle sider eller dias er vist, skal du markereVend tilbage til start,
og fortsæt bladring af sider.

Trin 4 Vælg Start.
Trin 5 (Valgfri) Luk dialogboksen Bladr automatisk sider frem ved at vælge knappen Luk i øverste højre hjørne af

dialogboksen.
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Siderne eller diassene fortsætter med at avancere ved det angivne interval.

Trin 6 For at stoppe automatisk side- eller diasbladring skal du åbne dialogboksen Bladr automatisk sider frem igen
og vælge Stop.

Vis diasanimationer og -overgange i en delt præsentation
Når du deler en Microsoft PowerPoint diaspræsentation i indholdsvisningen, kan du animere tekst- og
diasovergange, ligesom du kan, når du bruger valgmuligheden diasshow i PowerPoint.

• Animationer og overgange understøttes ikke for Office 2013-brugere, der deler PowerPoint-dias. Brug
i stedet applikations- eller skærmdeling.

• For at vise diasanimationer og -overgange, skal du dele præsentationen, som enUniversal Communications
Format (UCF)-fil. UCF-importtilstanden konverterer automatisk en PowerPoint-fil til en UCF-fil, når
du deler den.

• Hvis mindst én begivenhedsdeltager anvender Java Begivenhedsadministrator, kan animationer og
diasovergange ikke vises under begivenheden. Begivenhedsvært kan forhindre deltagere i at tilslutte sig
en begivenhed vha. Java Begivenhedsadministrator, når begivenheden planlægges.

Procedure

Trin 1 Sørg for, at indholdsvisningen har inputfokus ved at klikke i visningsprogrammet.
Indholdsvisningen har inputfokus, hvis en blå ramme vises omkring diasset i visningsprogrammet.

Trin 2 Vælg de rette pile på værktøjsbjælken for at bevæge dig igennem din præsentation.

Tilføj nye sider til delte filer eller whiteboards
Når du deler en fil eller et whiteboard i indholdsvisningen, kan du tilføje en ny, tom side til kommentering.

Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen, vælg fanen for dokumentet, præsentationen eller det whiteboard, som du ønsker at tilføje
en side eller dias til.

Trin 2 Vælg Rediger > Tilføj side.
En ny side vises i indholdsvisningen i slutningen af det aktuelt valgte dokument, præsentationen eller
whiteboardet.

Hvis du har tilføjet flere sider til en delt fil eller en whiteboardfane, kan du få vist miniatureikoner for
at gøre det nemt at se og navigere rundt i dine tilføjede sider.

Tip
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Indsæt billeder i dias, sider eller whiteboards
Hvis du kopierer ethvert bitmapbillede til din computers udklipsholder, kan du indsætte billedet på en ny side,
dias eller whiteboard i indholdsvisningen.

Du kan for eksempel kopiere et billede på et websted, eller i en applikation, og derefter hurtigt dele dette
billede ved at indsætte det i indholdsvisningen.

Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen vælg fanen for dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, hvor du vil indsætte et
billede.

Trin 2 Vælg Rediger > Indsæt som en ny side.
Billedet vises på en ny side i indholdsvisningen, i slutningen af det aktuelt valgte dokument, præsentation
eller whiteboard.

Du kan indsætte enhver form for bitmapbillede, såsom et GIF-, JPEG-, BMP- eller TIF-billede,
i indholdsvisningen. Men du kan ikke indsætte andre typer billeder, såsom EPS- eller Photoshop-
(PSD) billeder i indholdsvisningen.

Bemærk

Gem en præsentation, et dokument eller et Whiteboard
Du kan gemme ethvert delt dokument, præsentation eller whiteboard, der vises i indholdsvisningen. En gemt
fil indeholder alle sider eller dias i dokumentet, præsentation eller whiteboardet, der i øjeblikket vises i
indholdsvisningen, herunder eventuelle kommenteringer og henvisninger, som du eller andre deltagere har
tilføjet til dem.

Filer, som du gemmer, er i formatet Universal Communications Format (UCF). Du kan åbne en .ucf-fil i et
andet møde eller når som helst uden for et møde.

Når du gemmer et nyt dokument, en præsentation eller et whiteboard til en fil, kan du gemme det igen for at
overskrive filen eller gemme en kopi på en anden fil.

Procedure

Trin 1 For at gemme et nyt dokument vælg Fil > Gem > Dokument.
Trin 2 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 3 Indtast et navn for filen i boksen Filnavn.
Trin 4 For at gemme en kopi vælgGem som > Dokument, og indtast derefter enten et nyt navn for filen, eller vælg

en ny placering, hvor du vil gemme filen.
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Åbn et gemt dokument, en præsentation eller et whiteboard
Hvis du har gemt et dokument, en præsentation eller et whiteboard, der blev vist i indholdsvisningen under
et møde, kan du gøre en af følgende:

• Åbn filen i indholdsvisningen under et andet møde. Kun en præsentationsvært eller deltagere, der har
ret til at dele dokumenter, kan åbne en gemt fil under et møde.

• Åbn filen når som helst på din computers desktop.

Et gemt dokument, en præsentation eller et whiteboard er i formatet Universal Communications Format (UCF)
og har et .ufc-filtypenavn.

• UCF understøttes ikke for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.

• Hvis den fil, du vil åbne, ligger på din computers desktop, behøver du blot at dobbeltklikke på den for
at åbne den i WebEx-dokumentvisningsprogram.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Åbn og del.
Trin 2 Vælg dokument, præsentation eller whiteboard-filen, du vil åbne.
Trin 3 Vælg Åbn.

Udskriv præsentationer, dokumenter eller whiteboards
Du kan udskrive delte præsentationer, dokumenter eller whiteboards, der vises i din indholdsvisning. En
udskrevet kopi af delt indhold indeholder alle tilføjede kommenteringer og markører.

Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen vælger du fanebladet for dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, som du ønsker
at udskrive.

Trin 2 Vælg Fil > Udskriv > Dokument.
Trin 3 Vælg den udskriftsform, som du ønsker at bruge, og udskriv så dokumentet.

Når du udskriver delt indhold i indholdsvisningen, ændrer Begivenhedsadministratoren størrelsen, så det
passer på den udskrevne side. For whiteboards udskriver Begivenhedsadministratoren dog kun indholdet, der
ligger inden for de stiplede linjer på whiteboardet.
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Del webindhold
Du kan dele et websted, der indeholder multimedie-effekter. Siden åbnes i indholdsvisningen, på hver enkelt
deltagers skærm. Hvis indholdet kræver enmedieafspiller, skal deltagerne have den korrekte afspiller installeret
på deres computere.

Procedure

Trin 1 Vælg Del >Webindhold.
Trin 2 For Adresse indtast adressen, eller URL-adressen, hvor indholdet er gemt. Eller hvis du tidligere har delt

indhold, skal du vælge det fra rullegardinmenuen.
Du kan kopiere en URL-adresse fra enhver kilde, såsom et andet browservindue, og derefter sætte den ind i
adresseboksen.

Trin 3 For Type vælg typen af webindhold, som du ønsker at dele.
Trin 4 Vælg OK.

Forskelle mellem at dele webindhold og dele en webbrowser
Meeting Center leverer to muligheder til deling af webbaserede oplysninger. Du kan dele webindhold eller
en webbrowser med mødedeltagerne. Vælg den funktion, der passer bedst til dine behov.

UlemperFordeleDelingsvalgmulighed

• Viser ikke medieeffekter eller overfører
lyde på websteder.

• Lader ikke deltagere interagere med
websteder uafhængigt.

• Lader dig guide deltagerne til forskellige websteder og
steder på internettet.

• Lader dig give mødedeltagerne kontrol over din
webbrowser.

• Lader dig og andre deltagere lave kommentarer til
websteder.

Webbrowserdeling

Tillader dig ikke at guide deltagere til andre
websteder.• Viser websteder, og lader deltagere opleve

medieeffekter på websteder, herunder video og lyd.

• Lader deltagere interagere med websteder uafhængigt
i deres indholdsvisninger.

Deling af
webindhold

Del en applikation
Du kan dele enhver applikation på din computer med begivenhedsdeltagerne.
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Procedure

Trin 1 Vælg Del > Applikation.
Listen over alle applikationer, der i øjeblikket kører på din computer, vises.

Trin 2 Gør ét af følgende:

• Hvis applikationen, du ønsker at dele, kører i øjeblikket, vælger du den fra listen for at dele den.

• Hvis applikationen, du ønsker at dele, ikke kører i øjeblikket, vælger duAnden applikation. Dialogboksen
Anden applikation vises med en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og
vælg så Del.

Din applikation vises i et delevindue på deltagernes skærme.

Trin 3 For at dele endnu en applikation vælger du applikationen, som du ønsker at dele.

• Hvis den applikation kører i øjeblikket, så vælg Del.

• Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, vælger du Del applikation i begivenhedskontrolpanelet.

• Når du åbner en applikation, som du har minimeret, åbnes dem med deleknapperne i det øverste højre
hjørne.

Trin 4 For at skifte mellem applikationer vælg rullepilen ved siden af deleknappen.
Trin 5 For at stoppe applikationsdeling vælger du Stop deling fra titelbjælken i den applikation, som du ikke længere

ønsker at dele, eller i begivenhedskontrolpanelet.

Applikationer med detaljeret farve

Kun for Windows-brugere

Som standard sender Begivenhedsadministrator billeder af delt software vha. 16-bit farvetilstand, som svarer
til din computers indstilling "Mange farver" (16-bit). Denne tilstand giver en nøjagtig farvefremstilling for
de fleste delte applikationer. Men hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder - såsom
farvegradienter - vil farven muligvis ikke blive vist nøjagtigt på deltagernes skærme. For eksempel kan der
forekomme farvegradienter og "farvebånd".

Hvis farvens nøjagtighed og opløsning i en delt applikation er vigtig, kan du aktivere tilstanden Ægte farver
i Begivenhedsadministrator. Brug af denne tilstand kan dog påvirke applikationsdelingens præstation.

Ved at bruge tilstanden Ægte farver kan du vælge en af følgende valgmuligheder:

• Bedre billedbehandling (ingen billedkomprimering)

• Bedre præstation (nogen billedkomprimering)

"Præstation" henviser til den "hastighed", hvorved billeder vises på deltagernes skærme, og
"billedbehandling" henviser til farvekvaliteten på de delte billeder.
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Inden du aktiverer tilstanden Ægte farver, skal du sikre, at dit skærmvisning er indstillet til Ægte farver
(enten 24- eller 32-bit farve). Yderligere oplysninger om indstillingsvalgmuligheder for din skærm er
at finde i Windows Hjælp.

Kun for Mac-brugere

Inden du deler en applikation eller dit indhold, kan du vælge en af følgende visningstilstande:

• Bedre præstation: Standardtilstanden. Du kan vise dit indhold hurtigere, end du gør med tilstanden for
bedre billedkvalitet.

• Bedre billedkvalitet: Du kan vise dit indhold med bedre billedkvalitet. I denne tilstand kan det tage
længere tid at vise dit delte indhold end i tilstanden for bedre præstation.

Ændring af visningstilstanden påvirker ikke præsentation eller dokumentdeling.

Del applikationer med detaljerede farver (Windows)

Procedure

Trin 1 Hvis du i øjeblikket deler en applikation, så stands din delingssession.
Trin 2 Vælg Begivenhed > Valgmuligheder for begivenhed.
Trin 3 Vælg fanebladet Tilstanden Ægte farver.
Trin 4 Vælg Aktivér tilstanden Ægte farver.
Trin 5 Vælg én af følgende valgmuligheder:

• Bedre billedbehandling

• Bedre præstation

Trin 6 Vælg OK eller Anvend.

Del applikationer med detaljerede farver (Mac)

Procedure

Trin 1 I begivenhedsvinduet vælger du Event Center > Præferencer.
Trin 2 Vælg Vis.
Trin 3 Vælg Bedre ydeevne eller Bedre billedkvalitet.
Trin 4 Vælg OK.
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Tips til deling af software
Følgende tips kan hjælpe dig med at dele software mere effektivt:

• Kun applikationsdeling: For at spare tid under en begivenhed skal du sørge for, at alle applikationer,
som du har til hensigt at dele, er åbne på din computer. På det relevante tidspunkt under begivenheden
kan du så hurtigt starte deling af en applikation uden at skulle vente på, at applikationen starter.

• Hvis deltagere ikke kan se al den delte software uden at rulle i deres delingsvinduer, kan de justere deres
visning af den delte software. De kan reducere størrelsen på den delte software i trin eller skalere den,
så den passer til deres delingsvinduer.

• For at forbedre præstationen med softwaredeling skal du lukke alle applikationer, som du ikke skal bruge
eller dele, på din computer. Ved at gøre det sparer du processorbrug og hukommelse på din computer,
hvilket hjælper med til at sikre, at Begivenhedsadministrator hurtigt kan sende billeder af delt software
under en begivenhed. For at sikre at en maksimal mængde båndbredde er tilgængelig til softwaredeling
skal du også lukke alle applikationer, der bruger båndbredde, såsom chat-programmer, og programmer,
der modtager streaming lyd eller video fra internettet.

• Hvis du deler en applikation, hvor gengivelse af farve på deltagernes skærm er vigtigt, kan du forbedre
farvekvaliteten ved at aktivere tilstanden Ægte farver.

• Kun applikations- og webbrowserdeling: Undgå at dække en delt applikation eller webbrowser med et
andet vindue på din computers desktop. Et krydsskraveret mønster vises på deltagernes delingsvindue,
hvor det andet vindue dækker den delte applikation eller browser.

• Kun applikations- og webbrowserdeling: Hvis du vil skifte din visning mellem delt software og
begivenhedsvinduet, kan du holde pause i softwaredelingen, inden du vender tilbage til
begivenhedsvinduet og så genoptage deling, når du vender tilbage til den delte applikation. Pause i
softwaredeling sparer på processorbrug og hukommelse på din computer, når du viser begivenhedsvinduet.

• Kun applikations- og webbrowserdeling: Hvis du har mere end én monitor, når du deler en applikation
eller webbrowser, kan deltagerene se den, uanset hvilken monitor du viser den på. Hvis du flytter
applikationen eller webbrowseren til en anden monitor, er den stadig synlig for deltagerne. Hvis du deler
mere end én applikation, vil deltagerne få den bedste visning, hvis du sørger for, at applikationerne vises
på den samme monitor.

• Da softwaredeling kræver yderligere båndbredde under en begivenhed, anbefales det, at du bruger en
dedikeret, højhastighedsinternetforbindelse, når du deler software. Hvis deltagere bruger
modem-internetforbindelser, kan de dog komme ud for forsinket visning eller kontrol af delt software.
Hvis du vil dele et dokument, såsom et Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du forbedre
begivenhedsoplevelsen for disse deltagere ved at bruge dokumentdeling i stedet for applikationsdeling.

Om deling af en ekstern computer
En præsentationsvært bruger ekstern computerdeling til at vise alle begivenhedens deltagere en ekstern
computer. Afhængigt af hvor den eksterne computer er opsat, kan præsentationsværten vise hele desktoppen
eller blot bestemte applikationer. Ekstern computerdeling er nyttig til at vise deltagere en applikation eller fil,
som kun er tilgængelig på en ekstern computer.

Deltagere kan se den eksterne computer, inkl. alle præsentationsværtens musebevægelser, i et delingsvindue
på deres skærme.
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Som præsentationsvært kan du dele en ekstern computer under en begivenhed, hvis:

• Du har installeret Access Anywhere-agenten på den eksterne computer

• Du loggede på dit Event Center-websted, inden du deltog i begivenheden, hvis du ikke er den originale
begivenhedsvært

Bemærk • Hvis du ikke er den originale begivenhedsvært, skal du logge på dit Event Center-websted, inden
du deltog i en begivenhed, hvor du ønsker at dele en ekstern computer. Hvis du allerede er i en
begivenhed, men ikke loggede på dit websted, skal du forlade begivenheden, logge på dit websted
og så deltage i begivenheden igen.

• Hvis en adgangskodebeskyttet pauseskærm kører på den eksterne computer, lukker din
begivenhedstjenesteydelse den automatisk, når du oplyser din adgangskode eller kodeord.

• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du skal logge ind på computeren, sender du
en Ctrl+Alt+Del kommando til computeren.

• Hvis du opsætter den eksterne computer, så du har adgang til flere applikationer, kan du dele yderligere
applikationer samtidigt.

Oplysninger om opsætning af en computer til ekstern adgang, er at finde iBrugervejledning til Access Anywhere.

Start deling af ekstern computer
Hvis du allerede har konfigureret en computer til Access Anywhere, kan du dele computeren under et møde.

Procedure

Trin 1 Vælg Del > Ekstern computer.
Dialogboksen Access Anywhere vises.

Trin 2 Under Eksterne computere vælg den computer, du vil dele.
Trin 3 Under Applikationer vælg en applikation, som du vil dele.

Hvis du konfigurerer den eksterne computer, så du har adgang til hele dens desktop, vises valgmuligheden
Indhold under applikationer.

Trin 4 Vælg Tilslut.
Afhængigt af bekræftelsesmetoden du valgte, da du konfigurerede computeren til Access Anywhere, skal du
udføre en af disse opgaver:

• Hvis du valgte bekræftelse med adgangskode: Du indtaster den adgangskode, du skrev, da du
konfigurerede den eksterne computer, og vælg OK.

• Hvis du vælger telefonbekræftelse: Du modtager et telefonopkald på det nummer, du indtastede, da du
konfigurerede den eksterne computer, og følg derefter den talte vejledning.
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Bemærk • Hvis du ikke er den oprindelige mødevært, skal du logge ind på dit Meeting Center-websted,
før du deltager i et møde, hvor du vil dele en ekstern computer. Hvis du allerede er i et møde,
men ikke loggede ind på dit websted, skal du forlade mødet, logge ind på dit websted og
derefter oprette forbindelse til mødet igen.

• Hvis en adgangskodebeskyttet pauseskærm kører på den eksterne computer, lukker
mødetjenesten den automatisk, når du opgiver din adgangskode eller overførselskode.

• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du skal logge ind på computeren, skal
du sende en Ctrl+Alt+Del-kommando til computeren.

• Hvis du konfigurerer den eksterne computer, så du kan få adgang til flere applikationer, kan
du dele yderligere applikationer samtidigt.

Del yderligere applikationer på en delt ekstern computer
Når du deler en ekstern computer, hvorpå du har angivet, at du kun har adgang til specifikke applikationer
frem for hele desktoppen, kan du dele yderligere applikationer på den eksterne computer. Begivenhedsdeltagere
kan se alle delte applikationer samtidigt.

Procedure

Trin 1 På begivenhedskontrolpanelet vælger du pil ned-knappen (det er den sidste knap på begivenhedskontrolpanelet).
Vælg så Del ekstern applikation.

Trin 2 I feltet Vælg applikation vælger du applikationen, du ønsker at dele.
Efter du har valgt en anden applikation til deling, forbliver alle tidligere valgte applikationer åbne.

Trin 3 Vælg OK.

Stop deling af ekstern computer
Du kan stoppe delingen af en ekstern computer når som helst under en begivenhed. Når du stopper delingen
af en ekstern computer, frakobler Access Anywhere-serveren din lokale computer fra den eksterne computer.
Den eksterne computer forbliver logget ind på Access Anywhere-serveren, så du når som helst kan få adgang
igen.

Procedure

Trin 1 For at sikre databeskyttelse og sikkerhed for din eksterne computer, gør én af følgende ting:

• Luk alle applikationer, som du startede under delesessionen.
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• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du har administratorrettigheder på computeren,
så log af eller lås computeren. For at få adgang til disse valgmuligheder på computeren, sender du en
Ctrl+Alt+Del tastkombination til den eksterne computer.

• Angiv en adgangskode til pauseskærmen, og indstil pauseskærmen til at aktivere efter kort tids inaktivitet
- for eksempel 1 minut.

• Luk computeren, hvis du ikke har til hensigt at tilgå den eksternt igen.

Trin 2 På begivenhedskontrolpanelet vælger du Stop deling.
Deling stopper, og du vender tilbage til Begivenhedsadministratoren.

Administrer en delt, ekstern computer
Når en ekstern computer deles under en begivenhed, kan du administrere den eksterne computer ved at indstille
valgmuligheder og sende kommandoer.

Alle ændringer, som du foretager til valgmulighederne, påvirker kun den eksterne computer under den aktuelle
delingssession. Ændringerne påvirker ikke de standardvalgmuligheder, som du indstiller til den eksterne
computer i præferencerne for Access Anywhere-agenten.

Gør detteTil

På begivenhedskontrolpanelet vælges tasten pil ned, og så vælges Reducer
skærmopløsningen, så den passer til denne computer.

Reducer skærmopløsningen på en ekstern
computer

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Deaktiver tastatur og
mus.

Aktiver eller deaktiver en ekstern
computers tastatur eller mus

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Se.

Vælg en visningsvalgmulighed fra menuen.

Juster visningsstørrelsen på en delt, ekstern
computer

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Gør skærmen blank.Skjul eller vis indholdet på en ekstern
computers skærm.

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Send Ctrl+Alt+Del.Send en Ctrl+Alt+Del-kommando for at
logge ind eller ud eller for at låse eller låse
op for den eksterne computer

På begivenhedskontrolpanelet vælges pil ned, og så vælges Del ekstern applikation.

Vælg den applikation, du ønsker at dele, fra listen over tilgængelige applikationer.

Vælg en anden applikation, der skal deles
på en ekstern computer
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K A P I T E L  16
Del multimedieindhold

• Oversigt over Del multimedieindhold, side 97

• Del multimedieindhold i medievisningen, side 97

Oversigt over Del multimedieindhold
Du kan dele multimedieindhold, som ligger på en webadresse, eller URL-adresse, på panelet Medievisning.

Denne valgmulighed sikrer, at det multimedieindhold, du deler, forbliver synligt eller bliver ved med at spille
for begivenhedens deltagere, uanset de typer indhold du præsenterer i indholdsvisningen.

Indholdsvisningen viser et eller flere dokumenter, præsentationer, applikationer og whiteboards, som du deler
under en begivenhed. Dokumentfanerne øverst i visningen lader dig skifte mellem flere delte dokumenter,
præsentationer og whiteboards.

Det multimedieindhold, du kan dele, omfatter lyd, video, Flash-film, grafik og filer i WebEx-optagelsesformat.

Del multimedieindhold i medievisningen
Du kan dele multimedieindhold, der ligger på en internetadresse eller URL-adresse i den dertil egnede
medievisning på panelet Medievisning. Du kan også stoppe delingen af multimedieindhold når som helst
under en begivenhed.

Procedure

Trin 1 For at starte deling af multimedieindhold vælger du Del > Multimedie.
Dialogboksen Del multimedie vises.

Trin 2 I adressefeltet indtaster du URL-adressen, der indeholder det multimedieindhold, du ønsker at dele.
Indholdet vises i medievisningen på panelet Medievisning.

Trin 3 For at udskifte det nuværende viste indhold med nyt indhold, skal du gøre følgende:
Højreklik (Windows), eller vælg Ctrl, klik (Mac)Medievisningens titelbjælke, og vælg så Del multimedie.

I adressefeltet indtaster du URL-adressen, der indeholder det multimedieindhold, du ønsker at dele.
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Indholdet erstatter det gamle indhold i medievisningen.

Trin 4 For at stoppe delingen afmultimedieindhold, højreklik (Windows), eller vælgCtrl, klik (Mac)Medievisningens
titelbjælke, og vælg så Stands deling af multimedie.
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K A P I T E L  17
Foretag en meningsmåling

• Oversigt over Tag en meningsmåling, side 99

• Tildel rollen som meningsmålingskoordinator, side 100

• Opret et spørgeskema (Windows), side 100

• Opret et spørgeskema (Mac), side 101

• Rediger et spørgeskema, side 101

• Vis en timer under en meningsmåling, side 102

• Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater, side 102

• Åbn en meningsmåling, side 103

• Del meningsmålingsresultater med deltagere, side 104

• Gem et meningsmålingsspørgeskema i en begivenhed, side 104

• Gem resultater af en meningsmåling, side 104

• Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema, side 105

Oversigt over Tag en meningsmåling
Under en begivenhed kan du givemødedeltagere enmeningsmåling ved at give dem et spørgeskema. Afholdelse
af en meningsmåling kan være nyttig til at indsamle feedback fra mødedeltagere, til at lade mødedeltagere
stemme om et forslag, til at teste mødedeltagernes kendskab til et emne og så videre.

Værten tildeler rollen som meningsmålingskoordinator til en paneldeltager under en begivenhed.

Under begivenheden er meningsmålingskoordinatoren ansvarlig for:

• Udarbejdelse af et meningsmålingsspørgeskema

• Afholdelse af en meningsmåling under begivenheden

Når meningsmålingen er lukket kan meningsmålingskoordinatoren:

• Se meningsmålingsresultater
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• Dele meningsmålingsresultater med deltagerne

• Gemme meningsmålingsresultater til visning uden for begivenheden

Tildel rollen som meningsmålingskoordinator
Som vært er du som standard meningsmålingskoordinator ved starten af en begivenhed. Du kan dog tildele
rollen som meningsmålingskoordinator til en paneldeltager.

Procedure

Trin 1 På panelet Deltagere vælger du navnet på den paneldeltager, som du ønsker at udpege som
meningsmålingskoordinator.

Trin 2 På menuen Deltager menu vælger du Skift rolle til > Meningsmålingskoordinator.
Meningsmålingsfunktionerne bliver tilgængelige på den udpegede paneldeltagers meningsmålingspanel.

Opret et spørgeskema (Windows)
For at foretage en meningsmåling, skal du først oprette et meningsmålingsspørgeskema. Du kan oprette
meningsmålingsspørgeskemaer vha. af én af disse metoder:

• WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskema: Med denne fritstående version af WebEx
redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer kan du oprette meningsmålingsspørgeskemaer
uden for en begivenhed, gemme dem og åbne dem under en begivenhed.

For at downloade redigeringsprogrammet, skal du gå til siden Downloads ved at vælge Support >
Downloads på den venstre navigationsbjælke på dit Event Center-websted.

• Meningsmålingspanel i en begivenhed: For at spare tid i en begivenhed, kan du starte begivenheden
tidligere end planlagt, oprette spørgeskemaer på meningsmålingspanelet, gemme dem og så åbne dem
under selve begivenheden.

Procedure

Trin 1 Åbn WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer eller meningsmålingspanelet i en
begivenhed.
Du kan startWebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer ved at gå til Start > Programmer
> WebEx på din desktop.

Trin 2 Vælg én af disse spørgsmålstyper i sektionen Spørgsmål:

• For at oprette et spørgsmål med flere valmuligheder, vælg Flere svarmuligheder og vælg så Flere svar
i rullegardinmenuen.

• For at oprette et spørgsmål med en enkelt svarmulighed, vælg Flere svarmuligheder og vælg så Enkelt
svar i rullegardinmenuen.
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• For at oprette et spørgsmål med skriftlig svarmulighed, vælg Kort svar.

Trin 3 Vælg Ny.
Trin 4 Indtast et spørgsmål i feltet, der vises.
Trin 5 VælgTilføj i sektionen Svarmulighed.
Trin 6 Indtast en svarmulighed i feltet, der vises.
Trin 7 For at indtast en anden svarmulighed vælger du Tilføj, når du er færdig med at indtaste et svar.

Spørgsmålene og svarmulighederne vises i området Meningsmålingsspørgsmål.

Trin 8 For at tilføje spørgsmål, gentag trin 2 til 7.
Trin 9 For at oprette yderligere meningsmålinger under en begivenhed, vælg ikonet Ny på meningsmålingspanelet.

Opret et spørgeskema (Mac)
Procedure

Trin 1 Åbn meningsmålingspanelet i begivenheden.
Trin 2 Vælg ikonet Tilføj et spørgsmål, og indtast så spørgsmålet.
Trin 3 Vælg ikonet Tilføj en svarmulighed, og indtast så svaret.
Trin 4 For at tilføje flere svarmuligheder gentages trin 3.
Trin 5 For at tilføje flere spørgsmål, gentag trin 2.
Trin 6 For at ændre spørgsmålstypen, vælger du teksten Klik her for at ændre spørgsmålstypen, der vises under

det specifikke spørgsmål, og gør ét af følgende:

• For at oprette et spørgsmål med flere svarmuligheder vælger du Flere svarmuligheder.

• For at oprette et spørgsmål med en enkelt svarmulighed vælger du Enkelt svarmulighed.

• For at oprette et spørgsmål, der kræver et skriftligt svar, vælg Kort svarmulighed.

Rediger et spørgeskema
Procedure

Trin 1 For at ændre typen af spørgsmål:

• Vælg spørgsmålet, og vælg så den nye spørgsmålstype i spørgsmålssektionen.

Brugervejledning til WebEx Event Center    
101

Foretag en meningsmåling
Opret et spørgeskema (Mac)



• Vælg Skift type.

Trin 2 For at redigere spørgsmål eller valmuligheder, som du har indtastet:

• Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Rediger.

• Foretag dine ændringer.

Trin 3 For at slette et spørgsmål eller en svarmulighed:

• Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Slet.

Trin 4 For at omarrangere spørgsmål eller svarmuligheder:

• Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Flyt op eller Flyt ned.

Trin 5 For at slette et helt spørgeskema, vælg Slet alle.
Hvis du ikke har gemt spørgeskemaet, dukker et meddelelsesfelt op for at spørge, om du ønsker at gemme
det eller ej.

Vis en timer under en meningsmåling
Du kan angive, at en timer vises for deltagere og dig selv, når en meningsmåling er i gang.

Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger.

• Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit meningsmålingspanel.

• Hvis du bruger Mac, vælger du ikonet for valgmuligheder i den nederste højre del af
meningsmålingspanelet.

Trin 2 I dialogboksen, der vises, vælger du Vis og indtaster så varigheden i Alarm: felt.
Trin 3 Vælg OK.

Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater
Meningsmålingsresultater kan indeholde antallet af svar for hver svarmulighed og procentdelen af deltagere,
som vælger hver svarmulighed. Når du forbereder et meningsmålingsspørgeskema, kan du vælge at basere
procentdelen for hver svarmulighed på én af de følgende:

• det samlede antal mødedeltagere i begivenheden, inklusive dem, der ikke svarer på meningsmålingen

• det samlede antal mødedeltagere, som har indsendt mindst ét svar på meningsmålingen
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Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger.

• Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit meningsmålingspanel.

• Hvis du bruger Mac, vælger du ikonet for valgmuligheder i den nederste højre del af
meningsmålingspanelet.

Trin 2 Vælg en eller begge disse valgmuligheder:

• Inkluder manglende svar: Angiv, at meningsmålingsresultaterne vil omfatte "ikke-svarende," dvs.
mødedeltagere, som ikke svarer på nogen af svarmulighederne i meningsmålingen.

• Vis antal svar: Angiver, at meningsmålingsresultaterne for hvert svar vil vise antallet af svarpersoner
ud af det samlede antal mødedeltagere i meningsmålingen.

Det samlede antal mødedeltagere i meningsmålingen kan være alle mødedeltagere i begivenheden eller
kun dem, der svarer på meningsmålingen, afhængigt af om du vælger Inkluder manglende svar i
dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger. Hvis du ikke vælger Inkluder manglende svar,
vil procentdelen for hver svarmulighed i dine meningsmålingsresultater kun blive baseret på dem, som
svarer på meningsmålingen.

Trin 3 Vælg OK.

Åbn en meningsmåling
Når du er færdig med at forberede et meningsmålingsspørgeskema, kan du åbne meningsmålingen.

Hvis du forberedte dit spørgeskema i forvejen og gemte det, skal du først vise det på meningsmålingspanelet.

Procedure

Trin 1 Vis dit meningsmålingsspørgeskema på meningsmålingspanelet, hvis du ikke har gjort det.
Trin 2 Vælg Åbn meningsmåling.

Spørgeskemaet vises på deltagernes meningsmålingspaneler. Deltagere kan nu besvare meningsmålingen.

Når deltagere besvarer spørgsmålene, kan du se meningsmålingens status på dit meningsmålingspanel.

Trin 3 Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået.
Hvis du angiver en timer, og tiden for meningsmålingen løber ud, lukkes meningsmålingen automatisk.

Deltagere kan ikke længere besvare spørgsmål.

Når du lukker enmeningsmåling, kan du vise meningsmålingens resultater og valgfrit dele demmed deltagerne.
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Del meningsmålingsresultater med deltagere
Efter du har lukket en meningsmåling, kan du dele meningsmålingsresultaterne med deltagerne.

De meningsmålingsresultater, du kan dele under en begivenhed, er anonyme. Event Center tilmelder dog svar
fra hver deltager ud over grupperesultaterne, og du kan gemme disse individ- og grupperesultater.

Procedure

Trin 1 I sektionen Del med mødedeltagere på dit meningsmålingspanel, markerMeningsmålingsresultater.
Trin 2 Vælg Anvend.

Resultaterne af meningsmålingen vises i deltagernes meningsmålingspaneler, ligesom de vises på dit
meningsmålingspanel.

Kolonnen Resultater viser procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed. Kolonnen
Søjlediagram viser en grafisk fremstilling af hver procentdel i kolonnen Resultater.

Gem et meningsmålingsspørgeskema i en begivenhed
Efter du har oprettet et meningsmålingsspørgeskema i en begivenhed, kan du gemme det som en .atp fil. Du
kan åbne filen for at bruge den i enhver begivenhed.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål.
Trin 2 Vælg en placering til at gemme filen til.
Trin 3 Indtast et filnavn.
Trin 4 Vælg Gem.

Begivenhedsadministrator gemmer meningsmålingsspørgeskemaet til en fil på den placering, du angav. Filer
til meningsmålingsspørgeskemaer har filtypenavnet .atp.

Gem resultater af en meningsmåling
Efter du har lukket en meningsmåling, kan du gemme svarene på en af følgende måder:

• Tekstfil med grupperesultat: Gemmer procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed
i en .txt-fil

• Tekstfil med resultater for individuelle mødedeltagere: Gemmer svarene fra hver mødedeltager, ud
over grupperesultaterne, i en .txt-fil
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• CSV grupperesultat: Gemmer procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed i en
.csv-fil

• CSV individuelle mødedeltageres resultater: Gemmer svarene fra hver mødedeltager, ud over
grupperesultater, i en .csv-fil

Procedure

Trin 1 Luk meningsmålingen, hvis du ikke har gjort det.
Trin 2 Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil, vælg Gem > Alle
meningsmålingsresultater.

Trin 3 Vælg en placering til at gemme filen til.
Trin 4 Indtast et navn til filen i rullegardinmenuen Filnavn.
Trin 5 I rullegardinmenuen Gem som type vælger du formatet, hvori du ønsker at gemme resultaterne.
Trin 6 Vælg Gem.

Du kan nu vise meningsmålingsresultater ved at åbne filen.

Event Center gemmer automatisk meningsmålingsspørgeskemaer og gruppe- og individuelle resultater
hver andet minut til standardmappen C:\Dokumenter og indstillinger\<$USER ROOT$>\Mine
dokumenter\WebEx på din computer. Hvis mappen ikke eksisterer og ikke kan blive oprettet, når
begivenheden starter, er den alternative mappe C:\Mine WebEx-dokumenter. Hvis du mister dine
meningsmålingsspørgsmål eller resultater, kan du gendanne dem i den valgte mappe eller kontakte
WebEx teknisk support for flere oplysninger.

Tip

Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema
Hvis du gemte en fil med et meningsmålingsspørgeskema, kan du vise spørgeskemaet på dit
meningsmålingspanel ved at åbne filen.

Du kan kun åbne en fil med et meningsmålingsspørgeskema under en begivenhed.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Åbn meningsmålingsspørgsmål.
Trin 2 Vælg den fil med et meningsmålingsspørgeskema, som du ønsker at åbne.

En fil med et meningsmålingsspørgeskema har filtypenavnet .atp.

Trin 3 Vælg Åbn.
Meningsmålingsspørgeskemaet vises på dit meningsmålingspanel. Du kan nu åbne meningsmålingen for
deltagerne.
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K A P I T E L  18
Offentliggør en optaget begivenhed

• Oversigt over Offentliggør en optaget begivenhed, side 107

• Overfør en optagelsesfil, side 108

• Offentliggør en optaget begivenhed, side 108

• Slet en Offentliggjort optagelse, side 109

• Rediger Oplysninger om en optaget begivenhed, side 109

• Om siden Mine begivenhedsoptagelser, side 110

• Om siden Tilføj/rediger begivenhedsoptagelse, side 111

• Indstil Adgang til mødeoptagelser, side 114

• Om siden Optagelsesoplysninger, side 114

• Send en e-mail for at dele en optagelse, side 115

• Send en e-mail til forhandlere og følg op på visningen af en optagelse, side 115

Oversigt over Offentliggør en optaget begivenhed
Hvis du optager en begivenhed vha. WebEx-optager, kan du offentliggøre og gøre optagelsen tilgængelig på
siden Begivenhedsoptagelser på webstedet for din begivenhedstjenesteydelse på en af følgende måder:

• Hvis optagelsen er lavet fra den integrerede eller enkeltvise WebEx-optager, skal du overføre
optagelsesfilen, med en .wrf-forlængelse, fra din lokale computer til siden Mine begivenhedsoptagelser
og offentliggøre den fra den side.

• Hvis begivenheden blev optaget på serveren, overfører WebEx-serveren automatisk optagelsesfilen til
siden Mine begivenhedsoptagelser. Du kan opretholde og offentliggøre optagelsen fra den side.

• Angiv webadressen, eller URL-adressen, hvor optagelsen befinder sig på en offentligt tilgængelig
webserver, såsom din organisations websted. For at bruge denne valgmulighed kan du bede din
organisationsWebmaster om at gemme optagelsen på serveren og give dig URL-adressen til optagelsen.

• Send en e-mail for at dele begivenhedsoptagelsen.

• Send en e-mail til forhandlere for at dele en begivenhedsoptagelse.
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Inden offentliggørelse af en optaget begivenhed kan du:

• Angive, at brugere kommer med tilmeldingsoplysninger, inden de viser optagelsen og brugertilpasser
tilmeldingsblanketten.

• Kom med oplysninger om optagelsen, såsom en beskrivelse af optagelsen og præsentationsværten,
varigheden og så videre.

• Indstil en adgangskode til visning af optagelsen.

Når du offentliggør en optagelse, kan du redigere oplysninger herom til enhver tid.

Yderligere oplysninger om brug af forskellige typer WebEx-optagere og WebEx-afspillere er at finde i
vejledningen brugsanvisning til WebEx-optager og -afspiller på Support-siden på dit Event Center-websted.

Overfør en optagelsesfil
Hvis du optager en begivenhed vha. integreret eller fritståendeWebEx-optager, kan du overføre optagelsesfilen
med filtypenavnet .wrf fra din lokale computer til siden Mine begivenhedsoptagelser, og så offentliggøre den
fra den side.

Hvis du optaget en begivenhed på serveren, overfører WebEx-serveren automatisk optagelsesfilen med
filtypenavnet .arf til siden Mine begivenhedsoptagelser, når du stopper optagelsesfunktionen. Du behøver
ikke selv at overføre den.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 Fra venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Vælg Tilføj optagelse.
Trin 4 Indtast oplysninger og angiv valgmuligheder på siden Tilføj begivenhedsoptagelse.
Trin 5 Vælg Gem.

Offentliggør en optaget begivenhed
Alle begivenhedsoptagelser er som standard ikke angivet. De kan kun ses på sidenMine begivenhedsoptagelser.
Du skal logge ind på dit Event Center-websted for at se og vedligeholde optagelserne.

For at offentliggør en optagelse og gøre den tilgængelig for alle gæster på dit websted, skal du angive optagelsen
på listen. Optagelsen vises på siden Begivenhedsoptagelser, som er tilgængelig for enhver gæst på webstedet.

Efter en optagelse er tilføjet til siden Mine begivenhedsoptagelser, genererer din begivenhedstjenesteydelse
URL-adresser til at streame og downloade optagelsen på siden Optagelsesoplysninger. Du kan kopiere og
indsætte URL-adressen i en e-mailmeddelelse, som du sender til begivenhedens deltagere.

Hvis du kræver en adgangskode for afspilning eller download af en optagelse, så sørg for, at du kommunikerer
det til de påtænkte seere, f.eks. via en e-mailmeddelelse.
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Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 På venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Overfør din optagelse, hvis du ikke har gjort det endnu.
Trin 4 Vælg ikonet Mere for optagelsen, som du ønsker at redigere:
Trin 5 VælgModificer fra menuen.

Siden Rediger optagelse af begivenhed vises.

Trin 6 I rullegardinmenuen Type vælger du Angivet.
Trin 7 Vælg Gem.

Optagelsen vises på siden Begivenhedsoptagelser. Du kan kontrollere det ved at vælgeDeltag i en begivenhed
(venstre navigationsbjælke) > Liste over begivenheder > Vis begivenhedsoptagelser.

Trin 8 (Valgfrit) Send en e-mail for at dele en begivenhedsoptagelse.
Trin 9 (Valgfrit) Send en e-mail til forhandlere for at dele en begivenhedsoptagelse og følge op på visningen.

Slet en Offentliggjort optagelse
Du kan når som helst fjerne en offentliggjort optagelse.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 Fra venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 VælgMere for at vise yderligere valgmuligheder.
Trin 4 Vælg Slet fra menuen.
Trin 5 Vælg OK for at bekræfte.

Når du fjerner en optagelse fra siden Mine begivenhedsoptagelser, fjerner du den også fra siden
begivenhedsoptagelser.

Rediger Oplysninger om en optaget begivenhed
Du kan redigere oplysninger om en optaget begivenhed når som helst. Hvis du allerede har offentliggjort en
optagelse, vil ændringerne du har foretaget til optagelsesoplysningerne blive vist på siden
Begivenhedsoptagelser, som er tilgængelig for alle gæster på dit Event Center-websted.
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Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 Fra venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Vælg ikonetMere for den optagelse, som du ønsker at redigere.
Trin 4 VælgModificer fra menuen.

Siden Rediger optagelse af begivenhed vises.

Trin 5 Foretag dine ændringer, og vælg så Gem.

Om siden Mine begivenhedsoptagelser
Følgende tabel beskriver elementer på denne side, der kan kræve yderligere forklaring.

BeskrivelseIndstilling

Procentdelen af tilgængelig personlig hukommelse på dinWebEx-tjenesteydelsenswebsted,
som bruges af dine optagelser.

Kapacitet: i MB

Procentdelen af samlet tilgængelig hukommelse på dinWebEx-tjenesteydelsens websted,
som bruges af alle optagelser på dit websted.

Brugt: i MB

Oplysninger om paneldeltagerne i den begivenhed, hvor optagelsen blev foretaget.Paneldeltager

Udgivelsesstatussen for begivenhedsoptagelsen:

• Angivet: Optagelsen er udgivet - det vil sige, at optagelsen vises på siden
Begivenhedsoptagelser, som er tilgængelig for alle gæster på dit Event
Center-websted.

• Ikke angivet: Optagelsen er ikke udgivet - det vil sige, at optagelsen kun vises på
siden Mine begivenhedsoptagelser. Du skal logge på dit Event Center-websted for
at se og opretholde optagelserne.

Type

Optagelsesfilens format.

En optagelsesfil kan være i WebEx Advanced Recording Format (ARF) eller WebEx
Recording Format (WRF). Du kan også gemme optagelsesfiler, som er i WindowsMedia
Lyd/Video (WMV)-format. For Event Center og Training Center kan du også gemme
filer i Shockwave Flash Object (SWF)-format.

Format

   Brugervejledning til WebEx Event Center
110

Offentliggør en optaget begivenhed
Om siden Mine begivenhedsoptagelser



BeskrivelseIndstilling

Viser en menu med flere valgmuligheder for din optagelse:

• Download: Lader dig downloade optagelsen til din lokale computer.

Hvis download af filen kræver en adgangskode, skal du oplyse adgangskoden.

•Modificer: Lader dig redigere oplysninger om optagelsen.

• Send til forhandler: Lader dig sende en e-mail for at dele denne optagelse med en
forhandler.

• Slet: Lader dig slette optagelsen fra denne side.

Ikonet Flere valgmuligheder

Angiver, at en optagelse er adgangskodebeskyttet.Ikonet Lås

Angiver, at tilmelding er påkrævet for at se optagelsen.Ikonet Tilmelding

Om siden Tilføj/rediger begivenhedsoptagelse
Følgende tabel beskriver elementer på denne side, der kan kræve yderligere forklaring.

Til....Brug denne valgmulighed....

Angiv udgivelsesstatus for begivenhedsoptagelsen:

• Angivet: Optagelsen er udgivet - det vil sige, at optagelsen vises på siden
Begivenhedsoptagelser, som er tilgængelig for alle gæster på dit Event
Center-websted.

• Ikke angivet:Optagelsen er ikke udgivet - det vil sige, at optagelsen kun vises
på siden Mine begivenhedsoptagelser. Du skal logge på dit Event
Center-websted for at se og opretholde optagelserne.

Type

Tildel optagelsen til et program. Vælg et program på rullegardinmenuen.

Et program er en gruppe live begivenheder eller optagede begivenheder
for et bestemt projekt, produkt eller publikum.

Bemærk

Program
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Til....Brug denne valgmulighed....

Jeg vil sende en URL-adresse: Angiv webadressen, eller URL-adressen, hvor
optagelsen befinder sig på en offentligt tilgængelig webserver, såsom din
organisations websted.

Indtast en URL-adresse i feltet.

Anvend filen på min lokale maskine: Vælg en optagelsesfil, der befinder sig på
din lokale computer.

Vælg Søg for at vælge filen.

Anvend en fil, der allerede er på WebEx-netværket: Angiv en optagelsesfil, der
befinder sig på siden Mine optagelser (i Mit WebEx), som angiver følgende typer
optagelser:

• alle netværksbaserede optagelser (ARF-format), som du laver under
begivenheden

• andre optagelser (WRF-format), som du overfører til siden

Vælg Slå op for at søge og vælge en optagelse fra siden Mine optagelser. Hvis
du ikke kan finde en bestemt optagelse, kan den eventuelt være blevet fjernet
eller brugt på siden Mine undervisningsoptagelser, hvis dit websted omfatter
en undervisningstjenesteydelse.

Optagelsesfil

Angiv den tidszone, hvor du optog denne begivenhed.Tidszone

Bestemmer, hvilke paneler der vises i optagelsen, når den afspilles. Du kan vælge
alle de følgende paneler til at skulle inkluderes i afspilning af optagelsen:

• Chat

• Spørgsmål og svar

• Video

• Meningsmåling

• Bemærkninger

• Filoverførsel

• Deltagere

• Indholdsfortegnelse

Valgmulighederne for panelvisning ændrer ikke panelvisningen i den aktuelle
optagelse, som er gemt på WebEx-netværket.

Indstillinger for panelvisning
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Til....Brug denne valgmulighed....

Fastslår, hvor meget af optagelsen der reelt afspilles. Du kan vælge en af følgende:

Fuld afspilning: Afspiller optagelsen i hele dens længde. Denne valgmulighed er
valgt som standard.

Delvis afspilning: Afspiller kun en del af optagelsen baseret på dine indstillinger
for følgende valgmuligheder:

Start: X min X sek af optagelsen: Angiver tidspunktet til at starte afspilning: Du
kan for eksempel bruge denne valgmulighed, hvis du ønsker at udelade "dødtiden"
i starten af optagelsen, eller hvis du kun ønsker at vise en del af optagelsen.

Afslut: X min X sek af optagelsen: Angiver tidspunktet til at slutte afspilning: Du
kan for eksempel bruge denne valgmulighed, hvis du ønsker at udelade "dødtiden"
til sidst i optagelsen. Du kan ikke angive et sluttidspunkt, der er større end længden
på den aktuelle optagelse.

Det område for delvis afspilning, som du angiver, ændrer ikke den aktuelle optagelse,
som er gemt på serveren.

Optagelsens afspilningsinterval

Inkluderer fuld styring af netværkets optagelsesfunktion, såsom stop, pause, genstart,
spoling frem og tilbage. Denne valgmulighed er valgt som standard. Hvis du ønsker
at forhindre brugere i at springe over dele af optagelsen, kan du deaktivere denne
valgmulighed, så styring af netværkets optagelsesfunktion udelades fra afspilningen.

Inkluder NBR-spillerstyring

Kræver, at brugere udfylder en tilmeldingsblanket, inden de kan se optagelsen.

Vælg Ja for at kræve tilmelding.

Registrering krævet

Specificer, at brugere kan afspille optagelsen på deres lokale computere.Kan afspilles

Lader dig oprette en undersøgelse, som brugere skal tage, når de har afspillet
optagelsen. Du kan vælge en af følgende valgmuligheder:

• Vis ikke undersøgelse til mødedeltagere

• Vis undersøgelse i popup-vindue

• Vis undersøgelse i det primære browservindue (i stedet for destinationens
URL-adresse)

Du kan vælge Opret undersøgelse efter optagelse for at åbne siden Opret
undersøgelse, som lader dig angive undersøgelsesoplysninger og spørgsmål.

Undersøgelse efter optagelse

Hvis din webstedsadministrator har gjort det muligt for værter at vise en URL-adresse
til adgang til en direkte optagelse, genererer denne valgmulighed et afgangslink til
en direkte optagelse. Hvis optagelsen ikke er adgangskodebeskyttet, vil valg af
adgangslinket til den direkte optagelse afspille optagelsen med det samme, uden
behov for tilmelding.

Tillad direkte adgang

Angiv en webside, som skal vises, når en bruger stopper afspilningen og lukker
WebEx-afspilleren.

Vis denne URL-adresse ved afslutning af
afspilning
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Indstil Adgang til mødeoptagelser
Du kan indstille adgangskrav for alle dine optagede møder. Disse indstillinger bestemmer, hvem der kan se
dine optagelser og om de kan downloades.

Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå til en af de følgende placeringer:

• For Meeting Center Vær vært for et møde > Mine optagede møder.

• For Event Center Vær vært for en begivenhed > Mine begivenhedsoptagelser.

• For Training Center Vær vært for en session > Mine undervisningsoptagelser.

Trin 2 Vælg knappenMere for at se flere valgmuligheder for optagelsen.
Trin 3 VælgModificer.
Trin 4 I afsnittet Adgangsindstillinger skal du gøre en af følgende:

a) For at indstille en adgangskode for at se optagelsen indtast og bekræft adgangskoden.
b) Vælg Kræver at brugere logger ind for at kræve, at brugere logger ind på dit WebEx-websted, før de

kan se eller downloade optagelsen.
c) Vælg deaktiver download for ikke at tillade brugere at downloade optagelsen.

Trin 5 Vælg Gem.

Om siden Optagelsesoplysninger
Følgende tabel beskriver elementer på denne side, der kan kræve yderligere forklaring.

BeskrivelseIndstilling

Udgivelsesstatussen for begivenhedsoptagelsen:

• Angivet: Optagelsen er udgivet - det vil sige, at optagelsen vises på siden
Begivenhedsoptagelser, som er tilgængelig for alle gæster på dit Event
Center-websted.

• Ikke angivet: Optagelsen er ikke udgivet - det vil sige, at optagelsen kun vises
på sidenMine begivenhedsoptagelser. Du skal logge på dit Event Center-websted
for at se og opretholde optagelserne.

Type

Angiver, om en bruger skal oplyse en adgangskode for at se optagelsenAnvend adgangskode?

Angiver, om en undersøgelse vises, når optagelsen er færdig med at spille.Undersøgelse efter optagelse
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Send en e-mail for at dele en optagelse
Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 Fra venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Åbn vinduet Del mine optagelser:

• Vælg e-mailikonet for optagelsen, som du ønsker at dele med andre.

• Vælg det linkede navn på optagelsen, du ønsker at dele. På siden Optagelsesoplysninger vælger du Send
e-mail.

Trin 4 Vælg modtagere for din e-mail:

• Vælg Vælg modtagere for at vælge kontakter fra din kontaktliste

• Indtast e-mailadresser i listen Send til, separeret med kommaer.

Trin 5 (Valgfrit) Indtast en meddelelse i feltet Din meddelelse.
Trin 6 Vælg Send.

Din e-mailmeddelelse vil blive sendt til de udvalgte modtagere og vil inkludere oplysninger om optagelsen
og et link til at afspille den.

Send en e-mail til forhandlere og følg op på visningen af en
optagelse

Du kan sende en e-mail til op til tre forhandlere og bruge kilde-id'er til at spore, hvilke kilder mødedeltagerne
ser optagelsen fra.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Event Center-websted.
Trin 2 Fra venstre navigationsbjælke vælger duMine begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Åbn vinduet Send optagelse til forhandler:

• På siden Mine begivenhedsoptagelser vælger duMere ved siden af optagelsen, du ønsker at dele, for at
vise yderligere valgmuligheder.

Fra menuen Mere vælger du Send til forhandler.

• Vælg navnet på optagelsen, du ønsker at dele. Vælg Send til forhandler på siden Optagelsesoplysninger.

Trin 4 Angiv op til tre forhandlere for din e-mail, og vælg så Send.
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Din e-mailmeddelelse vil blive sendt til de angivne forhandlere og vil inkludere oplysninger om optagelsen
og et link til at afspille den.
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K A P I T E L  19
Send og modtag video

• Oversigt over Send og modtag video, side 117

• Minimum systemkrav for videokonferencer, side 118

• Oversigtsopgaver: Videokonference, side 118

• Lås fokus på en deltager, side 119

• Administrer videovisning under deling, side 120

• Få video- og lyddata under en begivenhed, side 120

Oversigt over Send og modtag video
Hvis et videokamera er installeret på din computer, kan du sende video. Andre deltagere kan se dig, eller hvad
end du fokuserer på med dit webcam. For at se video behøver deltagerne ikke at have et webcam installeret
på deres computer.

WebEx Meeting Center og Training Center understøtter high-definition (HD) video med en opløsning på op
til 720-pixel. Andre WebEx-tjenesteydelser, såsom Event Center og Support Center, understøtter
højkvalitetsvideo med en opløsning på op til 360 pixel. Teknologien justerer automatisk video til den højeste
kvalitet for hver deltager i henhold til computerens kapacitet og netværksbåndbredde.

Din administrator kan opsætte videoindstillinger på webstedet. Et mødevært kan opsætte videoindstillinger i
planlægningsprogrammet samt i mødet. Hvis dit websted eller møde ikke er konfigureret til at bruge HD-
eller højkvalitetsvideo, anvendes standardvideo.

Hvis du administrerer et Meeting Center-møde, der omfatter TelePresence-systemer, er følgende funktioner
ikke tilgængelige:

• Optagelse

• Meningsmåling

• Filoverførsel

• Chat med deltagere i TelePresence-mødelokalet
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Minimum systemkrav for videokonferencer
For at sende eller modtage video med en opløsning på 360 pixel skal du sikre, at dit system opfylder følgende
minimumskrav:

Hvad har du brug forHandling

• Et webcam der kan producere højkvalitetsvideo. WebEx understøtter de fleste webkameraer
af denne type

• En computer med mindst 1 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse

Send

• En computer med mindst 1 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse
Modtag

For at sende eller modtage video med en opløsning på 720 pixel skal du sikre, at dit system opfylder følgende
minimumskrav:

Hvad har du brug forHandling

• Et webcam der kan producere HD-video. WebEx understøtter de fleste webkameraer af denne
type

• En computer med mindst 2 GB RAM og en quad-core processor

• En hurtig netværksforbindelse

Send

• En computer med mindst 2 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse
Modtag

Oversigtsopgaver: Videokonference
Gør dette...Hvis du vil...

Vælg videoikonet ved siden af dit navn.

Ikonet bliver grønt, når du sender video.

Start eller stop med at sende video

Vælg ikonet Deltagere i øverste højre hjørne af videovisningen.Vælg alle deltagere, som sender video
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Gør dette...Hvis du vil...

VælgAfslut tilstanden fuldskærmsvisning i øverste højre hjørne
af skærmen.

Vend tilbage til begivenhedsvinduet

Vælg ikonet Udvid i øverste højre hjørne af den aktive talers
visning.

Med fuldskærmsvisningen kan du fortsat sende eller modtage
HD video (kun Meeting Center og Training Center).

Se den aktive taler (eller den bestemte deltager, som værten valgte
at fastlåse) i fuldskærmsvisningen

Vælg ikonet Minimer i øverste højre hjørne af din skærm.Vend tilbage til den visning, hvor du ser alle, som sender video.

Windows:

Vælg ikonet Valgmuligheder øverst til højre på panelet Deltagere.

Mac:

Vælg ikonet Valgmuligheder nederst til højre på panelet
Deltagere.

Indstil webkameraets indstillinger, såsom kontrast, skarphed og
lysintensitet

Valgmuligheder kan variere afhængigt af dit
webkamera.

Bemærk

Vælg ikonet Valgmuligheder øverst til højre på panelet Deltagere.Aktiver eller deaktiver den automatiske sending af video i alle
møder

Deaktiver video-pop-op for fremtidige møder

Lås fokus på en deltager
Hvis du er værten, kan du vælge, hvis video du ønsker, at alle skal se.

Procedure

Trin 1 Vælg navnet på den deltager, der vises i videovisningen.
Dialogboksen Lås fokus på en deltager vises.

Trin 2 Vælg, hvem vil du have, at deltagerne skal se?

• Hvis du vil vise fokus på personen, der taler i øjeblikket, vælg Den aktive taler. Videoen vil konstant
skifte til at vise den person, der taler højest.

• Hvis du vil fokusere visningen på en bestemt deltager, skal du vælge En specifik deltager og derefter
markere navnet på deltageren. Alle deltagere vil se denne person, uanset hvem der taler.

Trin 3 Vælg OK.
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Administrer videovisning under deling
Når du deler oplysninger, eller en anden person deler oplysninger med dig, vises der et flydende panel, der
indeholder deltagerens video og dit eget billede, i højre side af skærmen.

Gør detteTil

Vælg ikonet i den øverste højre del af visningen af dit eget billede.Minimer dit eget billede under deling

Vælg ikonet i nederste højre del af den flydende rude.Genopret dit eget billede under deling

Vælg videoikonet i midten af visningen af dit eget billede.Stop eller vis eget billede

Vælg knappen pil ned i det øverste venstre hjørne af dit eget billede.Minimer videovisningen under deling

Vælg det nederste højre hjørne og træk kanten.Ændre størrelsen på videovisningen

Vælg og træk visningen til en anden placering på skærmen.Flyt videovisningen

Vælg deltagerikonet i øverste højre hjørne af displayet.Skift til visning af alle

Få video- og lyddata under en begivenhed
Kun Meeting Center og Training Center

Har du video- eller lydproblemer i en begivenhed? Hvis du kontakter teknisk support, kan de video- og lyddata,
som du får i en begivenhed, være nyttige.

• For at få lyd- og videodata i vinduet Begivenhed vælges Begivenhed > Lyd- og videostatistik...

• For at få lyd- og videodata under visning af alle, der sender video, højreklikkes på den aktive talers
visning, og så vælges Lyd- og videostatistik...
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K A P I T E L  20
Administrer oplysninger i Mit WebEx

• Tilmeld til en brugerkonto, side 121

• Log ind på WebEx-websted., side 122

• Se listen over dine møder, side 122

• Om siden Mine WebEx-møder, side 123

• Brug Access Anywhere (mine computere), side 124

• Administrer filer i dine personlige mapper, side 124

• Administrer begivenhedsoptagelser, side 125

• Administrer diverse optagelser, side 126

• Oprethold kontaktoplysninger, side 127

• Rediger din brugerprofil, side 131

• Rediger dine indstillinger, side 131

• Generer rapporter, side 133

Tilmeld til en brugerkonto
Så snart, du får en brugerkonto, kan du brugeMitWebEx-funktioner fra nettet. Du kan redigere din brugerprofil
for at ændre din adgangskode og angive yderligere personlige oplysninger og angive indstillinger for websted,
såsom din standard startside og tidszone.

Hvis din webstedsadministrator har gjort funktionen selvtilmelding til rådighed, kan du til enhver tid tilmelde
en konto på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

Hvis selvtilmelding ikke er tilgængelig for dit WebEx-websted, skal du kontakte din administrator for en
konto.

Bemærk
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Procedure

Trin 1 Gå til dit WebEx-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken vælg Opsæt > Ny konto.

Siden Tilmeld vises.

Trin 3 Opgiv de nødvendige oplysninger.
Trin 4 Vælg Tilmeld nu.

Du modtager en e-mailmeddelelse, hvilket bekræfter, at du har tilmeldt dig til en brugerkonto.

Når din webstedsadministrator godkender din nye brugerkonto, modtager du en anden e-mailmeddelelse, der
indeholder dit brugernavn og din adgangskode.

Log ind på WebEx-websted.

Hvis du har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, skal du vælge Glemt din adgangskode. Opgiv
din e-mailadresse, skriv verificeringstegn og vælg derefter Indsend. Du vil modtage en e-mailmeddelelse
med dit brugernavn og din adgangskode.

Tip

Procedure

Trin 1 Gå til dit WebEx-websted.
Trin 2 I øverste højre hjørne på siden skal du vælge Log ind.
Trin 3 Indtast dit brugernavn og adgangskode.

Adgangskoder kender forskel på store og små bogstaver, derfor skal du skrive din adgangskode, nøjagtigt
som du har angivet den i din brugerprofil.

Trin 4 Vælg Log ind.

Se listen over dine møder
Du kan åbne din personlige liste over møder, du er vært for, så du kan starte, ændre eller annullere et møde.

Du kan også se listen over møder, du er inviteret til, så du kan oprette forbindelse til disse møder.

Du kan angive, at siden Mit WebEx-møder er startsiden, der vises, når du logger ind på dit
WebEx-tjenesteydelsens websted.

Bemærk
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Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted, og vælg derefterMit WebEx.
Siden Mine møder vises og viser listen over planlagte møder.

Trin 2 Vælg en af fanerne for at navigere til forskellige visninger af siden Mine møder. Du kan vælge daglige,
ugentlige, månedlige eller alle møder.

Trin 3 (Valgfrit) Vælg indstillinger til at styre visningen:

• For at se listen af møder, som du er inviteret til, vælg De møder du er inviteret til fra listen. Hvis dit
møde kræver tilmelding, og du ikke har tilmeldt dig endnu, skal du vælge tilmeldingslinket for at deltage.

• For at inkludere møder i visningen, der allerede har fundet sted, skal du aktivere Vis afsluttede møder.

Trin 4 For at se oplysninger om et møde, så du kan starte, ændre, annullere eller oprette forbindelse til det, skal du
vælge mødenavnet.

Trin 5 Vælg Indstillinger > Personligt mødelokale for at administrere dit personlige mødelokale.
Trin 6 Hvis du vil starte et øjeblikkeligt møde, vælgMød nu, eller vælgMit personlige lokale.

Om siden Mine WebEx-møder
Følgende visninger er tilgængelige for siden Mine WebEx-møder.

• Dagligt

• Ugentligt

• Månedligt

• Alle møder

Visningen Alle møder tillader dig at søge møder efter dag, vært, emne eller nøgleord.

BeskrivelseValgmulighed

Vælg for at åbne siden Præferencer, hvor du kan vælge
sprogindstillingen for din Meeting Center-hjemmeside.

Sprog link

Vælg for at åbne siden Præferencer, hvor du kan vælge
tidszoneindstillingen for din Meeting Center-hjemmeside.

Tidszone link

Åbner den daglige visning, der viser de planlagte møder for den
valgte dag.

Daglink

Åbner den ugentlige visning, der viser de planlagte møder for
den valgte dag.

Ugelink

Åbner den månedlige visning, der viser de planlagte møder for
den valgte dag.

Månedslink
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BeskrivelseValgmulighed

Indikerer at mødet er i gang.Grøn prik ved mødet

Vælg for at åbne tilmeldingen på siden, hvor du kan indtaste de
nødvendige informationer for at tilmelde dig til mødet.

Tilmeld link

Indikerer at dette er et personligt konferencemøde.Grønt telefonhåndsæt

Indtast et værtsnavn, mødeemne eller enhver tekst, der måtte vise
sig på dagsordenen, og vælg Søg.

Du kan ikke søge på et
mødenummer.

Bemærk

Søg efter ...

tekstfelt

Tilgængelig for
søgeresultatvinduet.

Bemærk

Brug Access Anywhere (mine computere)
For oplysninger om og vejledning i brug af Access Anywhere til at konfigurere og få adgang til en ekstern
computer se vejledningen Sådan kommer du i gang med WebEx Access Anywhere. Denne vejledning findes
på supportsiden på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

På sidenMit WebEx > Mine computere kan du gøre følgende:

• Vælg Opsæt computer for at konfigurere den aktuelle computer til ekstern adgang.

• Vælg Download manuelt installeringsprogram for at downloade det manuelle installeringsprogram
til Access Anywhere-software.

• Se din liste over eksterne computere for at se, om de er tilgængelige eller offline, og for at se, hvilke
applikationer du har givet adgang til for denne computer.

• Vælg Tilslut for at oprette forbindelse til en tilgængelig ekstern computer.

• Vælg computere, du vil fjerne fra listen, og vælg derefter Fjern.

Administrer filer i dine personlige mapper
Din brugerkonto inkluderer personlig hukommelse til filer på dit WebEx-websted. Disse filer gemmes på
sidenMit WebEx > Mine filer > Mine dokumenter. Den tilgængelige mængde plads til opbevaring af filer
bestemmes af din webstedsadministrator. Hvis du har brug for mere diskplads, skal du kontakte din
webstedsadministrator.

Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Min filer > Mine dokumenter.
Trin 2 Under Handling vælg knappen Opret mappe for at oprette en ny mappe. Du kan indtaste et navn og en

beskrivelse for mappen.
Trin 3 Under Handling vælg knappen Overfør for at overføre en eller flere filer til en valgt mappe.
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Du kan overføre op til tre filer ad gangen.

Trin 4 Under Handling vælg knappen Download for at downloade en valgt fil.
Følg eventuelle vejledninger, der gives af webbrowseren eller operativsystemet til download af filen.

Trin 5 For at redigere en mappe eller en fil vælg den, og vælg derefter knappen Rediger mappe eller Rediger fil.
For mapper kan du angive de følgende egenskaber:

• Navn og beskrivelse

• Læse- og skriveadgang

• Beskyttelse af adgangskode

Trin 6 Hvis du vil søge efter en bestemt fil eller mappe, skal du skrive hele eller en del af filens navn eller beskrivelse
i feltet Søg efter og derefter vælge Søg.

Trin 7 Brug kommandoerne Flyt og Kopier til at flytte eller kopiere en valgt fil eller mappe til en anden mappe.

Administrer begivenhedsoptagelser
Når du er vært for møder og optager dem på serveren, angives mødeoptagelserne på sidenMit WebEx >
Mine filer > Mine optagelser. Indstillingerne for dit WebEx-websted bestemmer hukommelsen for dine
optagelser.

Hvis du downloader en optagelse til din lokale computer og åbner den med WebEx-netværkets
optagelsesfunktion, kan du konvertere den til et andet format såsom Windows Media-format, Flash-format
eller MPEG-4-format.

Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå tilMitWebEx >Mine filer >Mine optagelser > Begivenheder. VælgAfspil
for at afspille en optagelse.

Trin 2 Vælg E-mail for at sende en e-mailmeddelelse med et link til en optagelse.
Trin 3 VælgMere for at se flere valgmuligheder for optagelsen:

• Hent

•Modificer

• Deaktiver

• Forflyt

• Slet

Trin 4 Vælg linket til optagelsens navn for at se siden Optagelsesoplysninger:

• Vælg Afspil nu for at afspille optagelsen

• Vælg Send e-mail for at dele din optagelse med andre eller for at sende den til en forhandler ved at
sende en e-mailmeddelelse med et link til optagelsen.
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• Vælg eller kopier linket til streaming af optagelsen, hvormed du kan afspille optagelsen.

• Vælg eller kopier linket til download af optagelsen, hvormed du kan downloade optagelsen.

• VælgModificer for at redigere optagelsen og indstille adgangsindstillingerne. For yderligere oplysninger,
seIndstil Adgang til mødeoptagelser, på side 114. Når du ændrer optagelsen, kan du indstille det som
Angivet for at angive det på siden Begivenhedsoptagelser.

• Vælg Slet for at slette optagelsen.

• Vælg Deaktiver for at gøre optagelsen midlertidigt utilgængelig.

• Vælg Forflyt for at tildele optagelsen til en anden vært.

• Vælg Tilbage til liste for at vende tilbage til din optagelsesliste.

Trin 5 VælgTilføj optagelse for at tilføje en anden optagelse, såsom en lokal optagelse optaget medWebEx-optageren
eller en anden optagelsesapplikation, til din optagelsesliste.

Administrer diverse optagelser
Når du overfører andre typer af optagelser, som ikke blev optaget direkte fra Meeting Center, Event Center
eller Training Center, angives de på sidenMit WebEx > Mine filer > Mine optagelser > Diverse.

Hvis du downloader en optagelse til din lokale computer og åbner den med WebEx-netværkets
optagelsesfunktion, kan du konvertere den til et andet format, såsomWindowsMedia-format, Flash-format
eller MPEG-4-format.

Tip

Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå tilMit WebEx > Mine filer > Mine optagelser > Diverse.
Trin 2 Vælg knappen Afspilning for at afspille en optagelse.
Trin 3 Vælg knappen E-mail for at sende en e-mailmeddelelse med et link til en optagelse.
Trin 4 Vælg knappenMere for at se flere valgmuligheder for optagelse:

• Hent

•Modificer

• Deaktiver

• Tildel igen

• Slet

Trin 5 Vælg linket til optagelsesnavnet for at se siden Optagelsesoplysninger:

• Vælg Afspil nu for at afspille optagelsen
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• Vælg Send e-mail for at dele din optagelse med andre ved at sende en e-mailmeddelelse med et link til
optagelsen.

• Vælg eller kopier linket til streaming af optagelse, der tillader dig at afspille optagelsen.

• Vælg eller kopier download optagelseslink, der tillader dig at downloade filen.

• VælgModificer for at redigere optagelsen.

• Vælg Slet for at slette optagelsen.

• Vælg Deaktiver for at gøre optagelsen midlertidigt utilgængelig.

• Vælg Tildel igen for at tildele optagelsen til en anden vært.

• Vælg Tilbage til liste for at vende tilbage til din optagelsesliste.

Trin 6 VælgTilføj optagelse for at tilføje en anden optagelse, såsom en lokal optagelse indspillet medWebEx-optager
eller en anden applikation til optagelse, til din optagelsesliste.

Oprethold kontaktoplysninger
Du kan opretholde en personlig online adressebog, hvor du kan tilføje oplysninger om kontakter og oprette
distributionslister. Når du planlægger et møde, eller starter et øjeblikkeligt møde, kan du hurtigt invitere alle
kontakter eller distributionslister i din personlige adressebog. Du kan også invitere kontakter i virksomhedens
adressebog til dit WebEx-websted, hvis der findes en.

Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 3 Tilføj kontakter til din personlige adressebog på følgende måder:

• Vælg Tilføj kontakt for at angive oplysninger om kontakter én ad gangen.

• Vælg Importer (Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog, på side 128) for at importere
kontaktoplysninger fra en kommasepareret eller tabulatorsepareret værdifil (.csv). For yderligere
oplysninger se Opret en distributionsliste i din adressebog, på side 130.

Trin 4 Rediger eller slet oplysninger om enhver kontakt eller distributionsliste i din personlige adressebog.
Trin 5 Indtast tekst i feltet Søg efter, og vælg Søg for at søge efter kontakter i din personlige adressebog.
Trin 6 Opret en distributionsliste i din adressebog. For yderligere oplysninger se Opret en distributionsliste i din

adressebog, på side 130.
Trin 7 For at slette kontakter skal du vælge en eller flere kontakter og derefter vælge Slet.
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Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog
Du kan tilføje oplysninger om flere kontakter på samme tid til din personlige adressebog ved at importere en
kommasepareret eller tabulatorsepareret værdifil (.csv). Du kan eksportere oplysninger fra mange regneark
og e-mailprogrammer i CSV-format.

Hvis der findes en fejl i nye eller opdaterede kontaktoplysninger, vises en meddelelse, der fortæller dig,
at ingen kontaktoplysninger blev importeret.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Generer en .csv-fil fra den applikation, du vil importere fra, eller eksporter en .csv-fil fra siden med dine
WebEx-kontakter, og rediger den derefter for at tilføje flere kontakter i dette format.
For yderligere oplysninger se Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil, på side 128.

Trin 2 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 3 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 4 På listen Importer fra vælg Komma- eller tabulatorseparerede filer.
Trin 5 Vælg Import.
Trin 6 Vælg .csv-filen, hvor du har tilføjet nye kontaktoplysninger.
Trin 7 Vælg Åbn.
Trin 8 Vælg Overfør fil.

Siden se personlige kontakter vises, så du kan gennemse de kontaktoplysninger, du importerer.

Trin 9 Vælg Indsend.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Trin 10 Vælg Ja.

Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil
Du kan gemme dine kontaktoplysninger som en CSV-fil for at importere den til et andet program eller for at
oprette en CSV-filskabelon, som du derefter kan bruge til at tilføje kontaktoplysninger og derefter importere
senere. Se Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog, på side 128.

Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du kontrollere, at feltet UID er tomt. For oplysninger om felterne i
.csv-filen se Om CSV-skabelonen med Kontaktoplysninger, på side 129.

Vigtigt
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Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 3 Vælg Eksporter.
Trin 4 Gem .csv-filen på din computer.
Trin 5 Åbn .csv-filen, du gemte i et regnearkprogram, såsom Microsoft Excel.
Trin 6 (Valgfri) Hvis der findes kontaktoplysninger i filen, kan du slette den.
Trin 7 Angiv oplysninger om de nye kontakter i .csv-filen.
Trin 8 Gem .csv-filen.

Om CSV-skabelonen med Kontaktoplysninger
På dit WebEx-tjenesteydelsens websted vælgMit WebEx > Mine kontakter > Vis > Personlig adressebog
> Eksporter.

Angiv oplysninger om flere kontakter, som du derefter kan importere til din personlige adressebog. Denne
liste viser felterne i denne skabelon:

• UUID: Et nummer, som dit WebEx-tjenesteydelsens websted opretter for at identificere kontakten. Hvis
du tilføjer en ny kontakt til CSV-filen, skal du efterlade dette felt tomt.

• Name: Påkrævet. Kontaktens for- og efternavn.

• Email: Påkrævet. Kontaktens e-mailadresse. E-mailadressen skal være i følgende format:
name@company.com

• Company: Virksomheden eller organisationen som kontakten arbejder for.

• JobTitle: Kontaktens stilling i en virksomhed eller organisation.

• URL: URL- eller webadressen til kontaktens virksomhed eller organisation.

• OffCntry: Landekoden for kontaktens arbejdstelefon, det vil sige, det nummer du skal ringe til, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• OffArea: Område- eller postnummer for kontaktens arbejdstelefonnummer.

• OffLoc: Kontaktens arbejdstelefonnummer.

• OffExt: Lokalnummeret til kontaktens arbejdstelefonnummer, hvis relevant.

• CellCntry: Landekoden for kontaktens mobiltelefon, det vil sige, det nummer du skal ringe til, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• CellArea: Område- eller postnummer for kontaktens mobiltelefonnummer.

• CellLoc: Kontaktens mobiltelefonnummer.

• CellExt: Lokalnummeret til kontaktens mobilnummer, hvis relevant.

Brugervejledning til WebEx Event Center    
129

Administrer oplysninger i Mit WebEx
Om CSV-skabelonen med Kontaktoplysninger



• FaxCntry: Landekoden for kontaktens faxnummer, det vil sige, det nummer du skal indtaste, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• FaxArea: Område- eller postnummer for kontaktens faxnummer.

• FaxLoc: Kontaktens faxnummer.

• FaxExt: Lokalnummeret til kontaktens fax, hvis relevant.

• Address 1: Kontaktens adresse.

• Address 2: Yderligere oplysninger om adressen, hvis relevant.

• State/Province: Kontaktens stat eller provins.

• ZIP/Postal: Kontaktens postnummer.

• Country: Det land hvor kontakten er bosat.

• Username: Brugernavnet, som brugeren bruger til at logge ind på dit WebEx-tjenesteydelsens websted,
hvis kontakten har en brugerkonto.

• Notes: Eventuelle yderligere oplysninger om kontakten.

Opret en distributionsliste i din adressebog
Du kan oprette distributionslister for din personlige adressebog. En distributionsliste omfatter to eller flere
kontakter, som du giver et fælles navn, og som vises på listen med dine personlige kontakter. Du kan for
eksempel oprette en distributionsliste kaldet Salgsafdeling, som omfatter kontakter, der er medlemmer af din
salgsafdeling. Hvis du ønsker at invitere medlemmer af afdelingen til et møde, kan du vælge gruppen i stedet
for hvert medlem enkeltvis.

Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 Vælg Tilføj distributionsliste.

Siden Tilføj distributionsliste vises.

Trin 3 I boksen Navn skrives navnet på gruppen.
Trin 4 (Valgfri) I boksen Beskrivelse skrives oplysninger, der beskriver gruppen.
Trin 5 UnderMedlemmer find de kontakter, du vil tilføje til distributionslisten, ved at gøre et af følgende:

• Søg efter en kontakt ved at skrive hele eller en del af kontaktens for- eller efternavn i boksen Søg.

• Vælg bogstavet, som passer med det første bogstav i kontaktens fornavn.
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• Vælg Alle for at angive alle dine kontakter til listen Personlige kontakter.

Trin 6 (Valgfri) For at tilføje en ny kontakt til listen over din personlige kontakter, underMedlemmer, vælg Tilføj
kontakt.

Trin 7 I boksen til venstre vælg de kontakter, du vil tilføje til distributionslisten.
Trin 8 Vælg Tilføj for at flytte kontakter, du har valgt, til boksen til højre.
Trin 9 Når du er færdig med at tilføje kontaktpersoner til distributionslisten, vælg Tilføj for at oprette listen.

På listen over personlige kontaktpersoner vises indikatoren Distributionsliste til venstre for den nye
distributionsliste. Du kan vælge listenavnet for at redigere den.

Rediger din brugerprofil
Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Min profil.
Trin 2 Under personlige oplysninger Indtast dit brugernavn, navn, e-mailadresse og postadresse. Du kan også overføre

et billede til din profil. Dette billede vises under møder, når du er logget ind, men ikke når du viser din video.
Trin 3 Hvis det er aktiveret af din webstedsadministrator, vælgVis partnerlinks iMitWebEx for at vise partnerlinks

i Mit WebEx-navigationsbjælken
Trin 4 Under kalenderarbejdstimer kan du angive dine arbejdstimer til mødeplanlægning.
Trin 5 Vælg Opdater for at gemme dine ændringer.

Rediger dine indstillinger
Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Indstillinger.
Trin 2 Vælg Udvid alle for at udvide alle sektioner, eller vælg en enkelt sektion for at udvide den.
Trin 3 Angiv dine indstillinger i hver sektion:

• Generelt: Angiv tidszone, sprog og lokalitet, der skal anvendes til websteder på dit WebEx-websted.
Du kan også indstille standardsiden for hver fane.

• "Mød nu"-indstillinger: Angiv standardindstillinger for øjeblikkelige møder, du starter medMød nu.
Du kan vælge standard mødetype, mødeskabelon, adgangskode og indstillinger for lydforbindelse.
Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan du også vælge, om dine øjeblikkelige møder finder sted i
dit personlige mødelokale.

• Lyd: Indtast dine telefonnummeroplysninger og oplysninger om personlig konference.
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Under mine telefonnumre indtast dine telefonnumre, og vælg derefter flere indstillinger:

Indgående opkaldsbekræftelse: Hvis den er aktiveret af din webstedsadministrator, tillader denne
indstilling, at du godkendes, når du opretter forbindelse til lyd uden at angive et mødenummer, når du
ringer til enhver CLI (caller line identification) eller ANI (automatisk nummeridentifikation) aktiveret
lyd. Valg af denne indstilling for et telefonnummer i din brugerprofil knytter din e-mailadresse til dette
telefonnummer. Opkalderbekræftelse er kun tilgængelig, hvis du er blevet inviteret til et møde med
CLI/ANI-aktiveret lyd via e-mail under mødets planlægningsproces.

Ring mig op: Hvis dit WebEx-websted har tjenesteydelsen Ring mig op aktiveret, skal du markere
denne valgmulighed ud for et nummer, hvis dit websted tillader dig at bruge tjenesteydelsen Ring mig
op, så du kan modtage et opkald til dette nummer fra mødet for at oprette forbindelse til lyd.

Pinkode til lyd: Hvis den er aktiveret af din webstedsadministrator, kan du angive en indgående
opkaldsbekræftelsespinkode for at forhindre "svindlere" i at bruge dit nummer til at ringe op til en
telekonference. Hvis din webstedsadministrator indstiller bekræftelses-pinkode som obligatorisk for alle
konti, der bruger indgående opkaldsbekræftelse på dit websted, skal du opgive en pinkode, ellers vil
opkalderbekræftelse blive deaktiveret for din konto. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har
valgt indstillingen Indgående opkaldsbekræftelse for mindst et af telefonnumrene i din profil. Pinkoden
kan også bruges til at give et sekundært bekræftelsesniveau for opkald, hvor værten bruger telefonen og
kan have behov for at invitere flere mødedeltagere.

Under personlige konferencer vælg Generer konto for at opsætte tre personlige konferencekonti. Når
du planlægger et personligt konferencemøde, kan du vælge en personlig konferencenummerkonto, som
skal bruges til lyddelen af det personlige konferencemøde. Du kan også bruge din personlige
konferencenummerkonto til at starte en øjeblikkelig lydkonference fra enhver telefon uden at planlægge
den først.

Dit personlige konferencekontonummer angiver også adgangskoden, som du vil bruge til at starte lyddelen
af det personlige konferencemøde, og adgangskoden som du vil have deltagerne til at bruge til at oprette
forbindelse til lyddelen af det personlige konferencemøde.

Du kan slette en personlig lydkonferencekonto til enhver tid.

•Mit personlige lokale: Angiv et unikt navn for dit personlige mødelokale. Du kan også kopiere
URL-adressen for at dele den med andre. Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan du også angive
en anden URL-adresse for dit personlige mødelokale. Du kan vælge at aktivere de følgende to
valgmuligheder:

• lås automatisk dit personlige mødelokale, efter du logger ind

• modtag en meddelelse, når nogen logger ind i lobbyen til dit personlige mødelokale, mens du ikke
er i mødelokalet.

• Planlægningsskabeloner: Administrer planlægningsskabeloner, der er tilgængelige for dig, til hurtig
planlægning af møder.

• Valgmuligheder for planlægning: Angiv indstillinger for sletning af afsluttede møder, standard
mødetype, siden Lynstart og planlægningstilladelse.

• Support Center: Angiv rækkefølgen af faner, der vises på supportinstrumentpanelet.

Trin 4 Vælg Gem for at gemme din ændringer.
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Generer rapporter
Du kan generere forbrugsrapporter, der giver oplysninger om hver online begivenhed, som du været vært for
på dit websted.

Du kan eksportere eller downloade dataet til en kommasepareret (CSV) fil, som du så kan åbne i et
regnearkprogram såsom Microsoft Excel. Du kan også udskrive rapporter i et printervenligt format.

Procedure

Trin 1 For at generere en rapport, gå tilMit WebEx > Mine Rapporter.
Trin 2 Vælg typen af rapport, som du ønsker at generere.
Trin 3 Angiv dine søgekriterier, såsom et datointerval for hvilket du ønsker at se en rapport.
Trin 4 Vælg Vis rapport.
Trin 5 For at ændre den rækkefølge, hvori rapportens data sorteres, vælger du kolonnernes overskrifter.

Rapportens data sorteres efter kolonnen, der har en pil ved siden af kolonnens overskrift. For at omvende
sorteringens rækkefølge, vælges kolonnens overskrift. For at sortere efter en anden kolonne, vælges denne
kolonnes overskrift.

Trin 6 Gør ét af følgende, efter behov:

• Hvis du ser på en generel rapport om begivenheds brugsrapport, og ønsker at vise rapporten i et format,
der er egnet til udskrift, vælger du Printervenligt format.

Hvis du ser på forbrugsrapporten for en begivenhed, og ønsker at se indholdet i rapporten, vælger du
linket for begivenhedens navn.

• Hvis du ser på en rapport om tilmelding tilWebEx-tjenesteydelse, kan du vælge tallet i kolonnen Tilmeldt
for at sende en e-mailpåmindelse for de tilmeldte mødedeltagere for den begivenhed. Et
e-mailredigeringsprogram åbnes, hvor du kan redigere standard-e-mailskabelonen.

• Hvis du ser på en rapport om tilmelding tilWebEx-tjenesteydelse eller en Event Center-fremmøderapport,
kan du vælge begivenhedens navn i kolonnen Begivenhedsnavn for at se en detaljeret rapport om de
tilmeldte brugere for denne begivenhed, hvilket giver yderligere valgmuligheder for at sende
e-mailpåmindelser til tilmeldte mødedeltagere.

• Hvis du ser på en fremmøderapport for en WebEx-tjenesteydelse, kan du vælge tallet i den kolonnen
Deltog for at sende en e-mailmeddelelse til mødedeltagere for den begivenhed eller du kan også vælge
tallet i kolonnen Fraværende for at sende en e-mailmeddelelse til dem, der var fraværende for den
begivenhed. Et e-mailredigeringsprogram åbnes, hvor du kan redigere standard-e-mailskabelonen; for
eksempel kan du tilføje et link til den redigerede begivenhedsoptagelse.

• Hvis du ser på en Event Center-fremmøderapport, kan du vælge begivenhedens navn i kolonnen
Begivenhedsnavn for at se en detaljeret rapport om mødedeltagere for den begivenhed, hvilket giver
yderligere valgmuligheder for at sende e-mailmeddelelser til mødedeltagere for begivenheden.
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Om Rapporter
Hvis din brugerkonto omfatter valgmuligheden Rapporter, kan du vise følgende rapporter:

Bemærk • Hvis du vælger rapport-linket inden for 15 minutter, efter begivenheden slutter, vil du for nogle
rapporter se en foreløbig version af rapporten. Den foreløbige rapport giver hurtig adgang til data,
inden de endelige, mere nøjagtige data er tilgængelige. Den foreløbige rapport indeholder kun en
delmængde af de oplysninger, der er tilgængelige i den endelige rapport.

• Når de endelige, mere nøjagtige data er tilgængelige, hvilket som regel er 24 timer efter, begivenheden
slutter, erstattes den foreløbige rapport af den endelige rapport.

Du kan downloade både foreløbige rapporter og endelige rapporter som kommaseparerede (CSV)-filer.

Rapport over generelt begivenhedsbrug

Disse rapporter indeholder oplysninger om hver online session, som du er vært for. Du kan vise følgende
rapporter:

• Brugsrapportoversigt: Indeholder oversigtsoplysninger om hver begivenhed, inkl. emne, dato, start-
og sluttidspunkt, varighed, antal mødedeltagere, som du inviterede, antal inviterede mødedeltagere, som
deltog, og den type stemmekonference, du brugte.

• Til at begynde med vises denne rapport som en foreløbig brugsrapportoversigt, men efter de endelige,
mere nøjagtige brugsdata er tilgængelige, erstattes den af den endelige brugsrapportoversigt.

• Brugsrapportoversigt som CSV-fil (kommasepareret): Indeholder yderligere oplysninger om hver
begivenhed, inkl. de minutter, hvor alle deltagere var sluttet til begivenheden og sporingskoderne.

• Rapport over sessionsoplysninger Indeholder detaljerede oplysninger om hver deltager i en begivenhed,
inkl. det tidspunkt, hvor deltageren deltog og forlod begivenheden, opmærksomheden under begivenheden
og alle oplysninger, som mødedeltageren udleverede.

• Til at begynde med vises denne rapport som en foreløbig rapport over sessionsoplysninger, men efter
de endelige, mere nøjagtige brugsdata er tilgængelige, erstattes den af den endelige rapport over
sessionsoplysninger.

Rapport over Access Anywhere-brug

Denne rapport viser oplysninger om de computere, du tilgår eksternt, inkl. datoen samt start- og
sluttidspunkterne for hver session.

Event Center-rapporter

Disse rapporter indeholder detaljerede oplysninger om de begivenheder, du er vært for. Du kan vise følgende
typer Event Center-rapporter:

• Registreringsrapport: Indeholder tilmeldingsoplysninger om en begivenhed, som du var vært for, inkl.
navn, dato og tidspunkt for begivenheden samt det antal deltagere, som var inviteret, som tilmeldte sig,
som deltog, eller som var fraværende. Den lader dig også sende e-mailpåmindelser inden begivenheden.
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• Fremmøderapport: Indeholder detaljerede oplysninger om mødedeltagere og fraværende for en
begivenhed, som du var vært for. Rapporten omfatter begivenheds-id, navn, start- og sluttidspunkt,
varighed, antal mødedeltagere, værtsnavnet og de minutter, som alle mødedeltagere tilbragte i
begivenheden. Rapporten omfatter hver mødedeltagers brugernavn, e-mailadresse, IP-adresse, det
tidspunkt, hvor mødedeltageren deltog, og det tidspunkt, hvor mødedeltageren forlod begivenheden,
samt mødedeltageropmærksomhed under begivenheden. Du kan også bruge fremmøderapporten til at
sende e-mailopfølgninger efter begivenheden.

• Til at begynde med vises denne rapport, som en foreløbig fremmøderapport, men efter de endelige, mere
nøjagtige brugsdata er tilgængelige, erstattes den af den endelige fremmøderapport.

• Rapport over aktivitet under begivenheden: Indeholder begivenhedsnavnet, dato og tidspunkt,
oplysninger om antallet af mødedeltagere, antallet af stillede spørgsmål og svarprocenten for
meningsmålingerne.

• Denne rapport er kun tilgængelig for begivenheder, der er optaget på serveren.

• Rapport over mødedeltagerhistorik: Indeholder en liste over alle begivenheder, som en mødedeltager
deltog i på dit Event Center-websted.

• Rapport over begivenhedsoptagelser: Indeholder adgangs- og tilmeldingsoplysninger om personer,
der har downloadet en optagelse til en bestemt begivenhed fra dit Event Center-websted.
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K A P I T E L  21
Vis optagede begivenheder

• Oversigt over Se optagede begivenheder, side 137

• Afspil eller download en optaget begivenhed, side 137

Oversigt over Se optagede begivenheder
Hvis en begivenhedsvært offentliggøre en optaget begivenhed på dit Event Center-websted, kan du vise
optagelsen. En vært kan kræve, at du gør et af eller begge følgende ting for at vise en optaget begivenhed:

• Tilmeld dig for at se en optaget begivenhed. I det tilfælde skal du oplyse dit navn, e-mailadresse og alle
andre oplysninger, som værten kræver.

• Kræver en adgangskode. I det tilfælde skal du få adgangskoden fra værten.

For at vise en optaget begivenhed skal du brugerWebEx-afspiller. Dit Event Center-websted downloader
automatisk WebEx-afspiller til din computer første gang, du viser en optaget begivenhed.

Hvis du har en brugerkonto, kan du også downloade WebEx-afspiller fra Support-siden på dit Event
Center-websted.

Afspil eller download en optaget begivenhed
Du kan streame eller downloade en optagelsesfil, afhængigt af hvilke valgmuligheder værten angiver.

Når du afspiller en optagelse for første gang, downloader dit WebEx-websted automatisk WebEx-afspilleren
til din computer.

Procedure

Trin 1 Hvis værten kræver, at du har en brugerkonto for at se en optagelse, kan du tilmelde dig gennem dit
WebEx-websted.

Trin 2 På den venstre navigationsbjælke vælger du Deltag i en begivenhed > Begivenhedsoptagelser.
Trin 3 Gør ét af følgende, efter behov:

• Vælg Afspil for optagelsen, du ønsker at afspille.
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• Vælg Download for optagelsen, du ønsker at downloade.

Trin 4 Hvis afspilning eller download af optagelsen kræver en adgangskode, indtaster du adgangskoden, som værten
gav dig.

Trin 5 Vælg Afspil eller Hent.
Trin 6 Hvis det kræver tilmelding at se optagelsen, så giv de krævede oplysninger på formularen, der vises, og vælg

så Indsend.
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