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Overzicht van de privacy van WebEx

Via de online oplossingen van Cisco WebEx kunnen internationale deelnemers en virtuele teams elkaar in
realtime ontmoeten en samenwerken alsof ze in dezelfde ruimte werken. Bedrijven, instellingen en
overheidsinstanties wereldwijd vertrouwen op Cisco WebEx-oplossingen om hun bedrijfsprocessen te
vereenvoudigen en de resultaten van hun teams voor verkoop, marketing, training, projectbeheer en
ondersteuning te verbeteren.

Voor al deze organisaties en hun gebruikers is privacy van essentieel belang. Online samenwerking moet
meerdere niveaus van beveiliging bieden, van het plannen van vergaderingen tot het verifiëren van deelnemers
en het delen van content.

Cisco WebEx is een veilige omgeving, maar kan worden ingesteld als een open ruimte om samen te werken.
Als u als sitebeheerder of eindgebruiker goed inzicht hebt in de privacyfuncties, kunt u WebEx aanpassen
aan uw zakelijke behoeften.

Zie het whitepaper over de beveiliging van WebEx voor meer informatie.

Optimale werkwijzen voor Cisco WebEx voor veilige vergaderingen voor sitebeheerders en hosts    
5

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/white_paper_c11-709579.html


   Optimale werkwijzen voor Cisco WebEx voor veilige vergaderingen voor sitebeheerders en hosts
6

Overzicht van de privacy van WebEx



Optimale werkwijzen voor beheerders

Effectieve privacy begint met WebEx-sitebeheer. Hiermee kunnen beheerders het privacybeleid voor de host
en de rechten van de presentator beheren en afdwingen. Een bevoegde beheerder kan bijvoorbeeld
sessie-instellingen aanpassen om per site of per gebruiker de mogelijkheid uit te schakelen dat een presentator
toepassingen deelt of bestanden overdraagt.

We raden u aan de volgende functies te gebruiken om uw vergaderingen te beveiligen.

Geen enkele vergadering weergeven
Ook titels van vergaderingen kunnen gevoelige informatie bevatten. Een vergadering met de titel 'Overname
van bedrijf A bespreken' kan bijvoorbeeld financiële gevolgen hebben als deze informatie voortijdig uitlekt.
Door niet-weergegeven vergaderingen te maken blijft de privacy van gevoelige informatie behouden.

Het onderwerp en andere informatie van weergegeven vergaderingen worden op uw site weergegeven en zijn
zichtbaar voor zowel geverifieerde als ongeverifieerde gebruikers en gasten. Markeer alle vergaderingen als
niet-weergegeven, tenzij uw organisatie een specifieke zakelijke reden heeft om de titels en informatie openbaar
te maken.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij de tool WebEx-sitebeheer.
Stap 2 Ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties > Beveiligingsopties.
Stap 3 Schakel het vakje Alle vergaderingen moeten niet worden weergegeven in (MC, TC en EC).

Wachtwoorden vereisen voor alle vergaderingen,
gebeurtenissen en sessies

De effectiefste manier om de beveiliging van alle vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies te verhogen
is door een wachtwoord te vereisen.Wachtwoorden beschermen tegen onbevoegde aanwezigheid omdat alleen
gebruikers met toegang tot het wachtwoord kunnen deelnemen. Als u de werkwijze voor het vereisen van
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wachtwoorden volgt, zorgt u ervoor dat alle vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies die de host
maakt, beveiligd zijn.

We raden u aan een zeer ingewikkeld, niet voor de hand liggend (sterk) wachtwoord te gebruiken. Een sterk
wachtwoord bevat een mix van hoofdletters, kleine letters, getallen en speciale tekens (bijvoorbeeld
$Tu0psrOx!).

Als u wachtwoorden aan uw vergaderingen gebeurtenissen en trainingssessies toevoegt, heeft dat geen
invloed op de deelname-ervaring van bevoegde deelnemers. Deelnemers kunnen eenvoudig deelnemen
via de WebEx-site of door de URL in de e-mailuitnodiging te selecteren.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij de tool WebEx-sitebeheer.
Stap 2 Ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties > Beveiligingsopties.
Stap 3 Schakel onder het gedeelte Meeting Center het vakje Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

in.
Stap 4 Schakel onder het gedeelte Event Center het vakje Alle gebeurtenissen moeten een wachtwoord hebben

in.
Stap 5 Schakel onder het gedeelte Training Center het vakje Alle sessies moeten een wachtwoord hebben in.
Stap 6 Schakel Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten in om sterke wachtwoorden te vereisen.
Stap 7 Schakel de volgende vakjes in en configureer de bijbehorende opties:

• Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

• Minimumlengte

• Minimumaantal numeriek

• Minimumaantal alfa

• Minimumaantal speciale tekens

• Niet toestaan dat een teken drie keer of vaker wordt herhaald

• Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor wachtwoorden voor vergaderingen (sitenaam, hostnaam,
gebruikersnaam, vergaderonderwerp)

• Wachtwoorden voor vergaderingen van deze lijst niet toestaan

Wachtwoorden voor vergaderingen afdwingen bij deelname
via de telefoon of videoconferentiesystemen (WBS30)

Naast het vereisen van een wachtwoord bij deelname van gebruikers vanuit een vergadertoepassing
(bijvoorbeeld in Windows of op de Mac), moet u ook wachtwoordvereisten afdwingen voor gebruikers die
deelnemen via de telefoon of videoconferentiesystemen. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie
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WBS30. Als deze optie is geselecteerd, wordt automatisch een wachtwoord van acht cijfers gegenereerd voor
deelnemers die telefonisch of via videoconferentiesystemen deelnemen en wordt dit wachtwoord aan de
uitnodiging voor de vergadering toegevoegd. Hierdoor kunnen alleen personen met een uitnodiging aan de
vergadering deelnemen bij gebruik van een telefoon of videoconferentiesysteem.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij de tool WebEx-sitebeheer.
Stap 2 Ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties > Beveiligingsopties.
Stap 3 Schakel onder het gedeelteMeeting Center het vakjeWachtwoord van vergadering afdwingen bij deelname

via telefoon in.
Stap 4 Schakel onder het gedeelte Event Center het vakjeWachtwoord van gebeurtenis afdwingen bij deelname

via telefoon in.
Stap 5 Schakel onder het gedeelte Training Center het vakjeWachtwoord van trainingssessie afdwingen bij

deelname via telefoon in.
Stap 6 Schakel onder het gedeelteMeeting Center het vakjeWachtwoord van vergadering afdwingen bij deelname

via videoconferentiesysteem in.

Aanmelding vereisen bij deelname aan een vergadering,
gebeurtenis of trainingssessie (WBS30)

We raden aan van alle gebruikers te vereisen dat ze een account op uw WebEx-site hebben als daar
vertrouwelijke vergaderingen, gebeurtenissen of trainingssessies worden gehost. Als deze optie is ingeschakeld,
moeten niet alleen hosts, maar ook deelnemers hun aanmeldgegevens invoeren als ze proberen aan een
vergadering, gebeurtenis of trainingssessie deel te nemen.

Vanaf WBS30 raden we u aan niet alleen van deelnemers te vereisen dat ze zich bij uw site aanmelden, maar
ook dat ze zich aanmelden als ze via een telefoon inbellen. Zo voorkomt u dat personen zonder de juiste
aanmeldgegevens worden toegelaten tot de vergadering of trainingssessie.

Deelnemers die via de Meeting Center- of Training Center-toepassing deelnemen, zijn al geverifieerd en
hoeven zich dus niet aan te melden als ze verbinding maken met de audio. Deze beperking heeft dus alleen
invloed op gebruikers die telefonisch deelnemen.

Opmerking

Overweeg ook in te stellen dat vanuit videoconferentiesystemen niet mag worden ingebeld bij een vergadering
waarvoor deelnemers zich moeten aanmelden. Omdat gebruikers zich niet vanuit een videoconferentiesysteem
kunnen aanmelden, bestaat bij het toestaan van deelname vanuit videoconferentiesystemen het gevaar dat
onbevoegde gebruikers aan vergaderingen deelnemen.
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij de tool WebEx-sitebeheer.
Stap 2 Ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties > Beveiligingsopties.
Stap 3 Schakel Aanmelding verplichten voor sitetoegang (Meeting Center, Event Center en Training Center) in

om te vereisen dat alle gebruikers een account bij uw WebEx-servicesite moeten hebben om
WebEx-vergaderingen, -gebeurtenissen of -trainingssessies te kunnen hosten of eraan te kunnen deelnemen.

Stap 4 SchakelVereisen dat gebruikers die telefonisch deelnemen een account hebben in (Meeting Center, Event
Center en Training Center) in om te vereisen dat gebruikers zich aanmelden om telefonisch aan een vergadering
of trainingssessies te kunnen deelnemen.
Als deze optie is ingeschakeld en de host aanmelding vereist, moeten deelnemers zich aanmelden via hun
telefoon. Deelnemers moeten een telefoonnummer en pincode hebben toegevoegd aan hun profielinstellingen
om dit te kunnen doen.

Stap 5 Selecteer Geblokkeerd (alleen Meeting Center) als aanmelding verplicht is om aan een vergadering deel te
nemen en u wilt voorkomen dat gebruikers via videoconferentiesystemen deelnemen.
Bij blokkering kunnen gebruikers van het videoconferentiesysteemgeen vergaderingen starten en niet deelnemen
aan vergaderingenwaarvoor aanmelding is vereist. Dit geldt ook voor persoonlijke ruimten waarvoor verplichte
aanmelding is ingesteld.

Niet toestaan dat iemand vóór de host deelneemt
Schakel de mogelijkheid dat deelnemers vóór de host kunnen deelnemen voor geen enkele vergadering in,
tenzij u volledig doorziet wat de gevolgen daarvan zijn voor de beveiliging en als u deze functionaliteit echt
nodig hebt.

Overweeg de opties om vóór de host deel te nemen voor uw site uit te schakelen. We raden aan deze opties
uit te schakelen voor weergegeven vergaderingen, omdat externe deelnemers de geplande vergaderingen voor
hun eigen doelen kunnen benutten, zonder medeweten of goedkeuring van de host.

Overweeg ook, als u deelnemers wel toestaat vóór de host deel te nemen, hun niet toe te staan dat ze vóór de
host aan het audiogedeelte deelnemen. Als uw vergadering op uw site wordt weergegeven of niet met een
wachtwoord is beveiligd, kunnen onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot deze vergadering en dure
gesprekken starten zonder medeweten of goedkeuring van de host.

Voor PCN-vergaderingen (Personal Conference Meetings) raden we aan de optie om vóór de host aan het
audiogedeelte te kunnen deelnemen uit te schakelen. Een host moet dan eerst het WebEx-toegangsnummer
voor de audiobridge bellen en vervolgens de toegangs- en pincode van de host invoeren voordat deelnemers
aan de vergadering kunnen deelnemen.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij de tool WebEx-sitebeheer.
Stap 2 Ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties > Beveiligingsopties.
Stap 3 Schakel de volgende vakjes uit om te voorkomen dat deelnemers vóór de host deelnemen:
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• Deelnemers toestaan deel te nemen aan de vergadering vóór de host. (MC, TC en EC)

• De eerste deelnemer die deelneemt, wordt presentator (alleen MC)

• Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de teleconferentie vóór de host (MC, TC en
EC)

• Deelnemers toestaan deel te nemen aan het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie vóór de
host (PCN-vergaderingen)

Accountbeheer
Als u de beleidsinstellingen voor alle gebruikers op uw site wilt beheren, zijn de volgende functies ook
beschikbaar in WebEx-sitebeheer:

Hostaccountbeheer

• Een account vergrendelen na een in te stellen aantal mislukte aanmeldpogingen

Account maken

• Vereisen dat nieuwe gebruikers de letters of cijfers moeten invoeren die in de vervormde afbeelding op
het scherm worden weergegeven

• Bevestiging via e-mail vereisen voor nieuwe accounts

• Regels configureren voor zelfregistratie van nieuwe accounts

Accountwachtwoorden

• Specifieke regels vereisen voor de indeling, de lengte en het hergebruik van wachtwoorden

• De mogelijkheid bieden wachtwoorden regelmatig te wijzigen

• Eenvoudig te raden wachtwoorden (zoals 'wachtwoord') verbieden

• Een minimale tijdsinterval instellen voor wachtwoordwijzigingen
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Optimale werkwijzen voor hosts

Als host neemt u de definitieve beslissingen over de beveiligingsinstellingen voor uw vergadering. Vergeet
niet dat u bijna elk aspect van de vergadering kunt beheren, inclusief wanneer deze begint en eindigt.

Volg de optimale werkwijzen voor de beveiliging bij het plannen van de vergadering en tijdens en na de
vergadering, op basis van uw zakelijke behoeften aan beveiliging van vergaderingen en informatie.

Uw persoonlijke ruimte gebruiken (WBS30)
Een persoonlijke ruimte automatisch vergrendelen

Vanaf WBS30 kunt u uw persoonlijke ruimte automatisch laten vergrendelen als uw vergadering is gestart.
Dit kunt u doen viaMijn WebEx > Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte op uw WebEx-site. We raden
u aan uw ruimte na 0minuten te vergrendelen. Dit is in principe hetzelfde als dat uw ruimte wordt vergrendeld
zodra u deze betreedt. Hierdoor voorkomt u dat alle deelnemers in uw lobby automatisch aan de vergadering
deelnemen. In plaats daarvan ontvangt u een melding in de vergadering als er deelnemers wachten in de lobby.
Vervolgens kunt u deelnemers screenen en alleen bevoegde deelnemers in uw vergadering toestaan.

Beschouw de URL van uw persoonlijke ruimte als een openbare URL. Tenzij de sitebeheerder heeft
ingesteld dat persoonlijke ruimten alleenmogenworden gebruikt door aangemelde gebruikers, kan iedereen
in uw lobby op u wachten. Controleer altijd de namen voordat u deelnemers toelaat in uw ruimte.

Opmerking

Meldingen in de persoonlijke ruimte voorafgaand aan een vergadering

Wanneer gebruikers uw persoonlijke lobby betreden, kunnen ze een e-mailmelding verzenden om u te
informeren dat ze wachten op aanvang van de vergadering. Ook onbevoegde gebruikers die toegang krijgen
tot de lobby van uw persoonlijke ruimte kunnen meldingen verzenden.

We raden u aan uw e-mailmeldingen te controleren op onbevoegde deelnemers voordat u een vergadering
start. Als u niet hebt ingesteld dat uw persoonlijke ruimte na 0minuten automatischmoet worden vergrendeld,
kunnen alle wachtende deelnemers in de lobby van uw persoonlijke ruimte de vergadering betreden zodra u
dat doet. Controleer de lijst met deelnemers en verwijder onbevoegde deelnemers.

Als u uw persoonlijke ruimte automatisch hebt vergrendeld en u te veel e-mailmeldingen van onbevoegde
deelnemers krijgt, kunt u overwegen deze meldingen uit te schakelen. Ga naarMijn WebEx > Voorkeuren
en schakel meldingen in uw persoonlijke ruimte uit door Stuur mij meldingen via e-mail wanneer iemand
de lobby van mijn Persoonlijke ruimte betreedt terwijl ik er niet ben uit te schakelen.
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Meldingen in de persoonlijke ruimte tijdens een vergadering

Als u uw persoonlijke ruimte vergrendelt, kunt u alle wachtenden in de lobby screenen. Als u uw vergadering
hebt betreden, krijgt u een melding als een nieuw persoon de lobby betreedt en kunt u kiezen of u deze wel
of niet toelaat. Als er meerdere deelnemers in de lobby van uw persoonlijke ruimte wachten, kunt u de
namenlijst controleren en afzonderlijke personen of alle personen selecteren om deze in de vergadering toe
te laten.

De vergadering plannen
Niet-weergegeven vergaderingen plannen

Hosts kunnen ervoor kiezen een vergadering niet op de vergaderingsagenda weer te geven om de privacy van
de vergadering te verbeteren. Verwijder hiertoe het vinkje van deze optie om onbevoegde toegang tot de
vergadering te voorkomen en informatie over de vergadering, zoals de host, het onderwerp en de begintijd
ervan, te verbergen.

• Een niet-weergegeven vergadering verschijnt niet in de vergaderingsagenda op de pagina Door
vergaderingen bladeren of op uw pagina Mijn vergaderingen.

• Om deel te nemen aan een vergadering 'Niet in lijst' moeten deelnemers een uniek vergaderingnummer
opgeven.

• De host moet de deelnemers informeren over niet-weergegeven vergaderingen door een koppeling in
een e-mailuitnodiging te verzenden of door het vergaderingnummer in te voeren op de pagina Deelnemen
aan vergaderingen.

Bij weergave van een vergadering worden de titel van de vergadering en informatie over de vergadering
openbaar. Als een vergadering niet is beveiligd met een wachtwoord, kan iedereen eraan deelnemen.

Opmerking

Selecteer een beveiligingsniveau op basis van het doel van de vergadering. Als u bijvoorbeeld een
vergadering plant voor het bespreken van de picknick van uw bedrijf, hoeft u waarschijnlijk alleen een
wachtwoord in te stellen voor de vergadering. Als u daarentegen een vergadering plant waarin u gevoelige
financiële gegevens bespreekt, wilt u mogelijk niet dat de vergadering op de vergaderagenda komt te
staan. U kunt er ook voor kiezen de toegang tot de vergadering te beperken als alle deelnemers aanwezig
zijn.

Tip

Het onderwerp van de vergadering zorgvuldig kiezen

Als een vergadering wordt weergegeven of een e-mailuitnodiging wordt doorgestuurd, kan in elk geval de
titel van de vergadering geopenbaard worden aan een niet-beoogde doelgroep. De titel van een vergadering
kan onbedoeld privé-informatie onthullen. Kies de titel dus zorgvuldig om openbaarmaking van gevoelige
informatie, zoals bedrijfsnamen of gebeurtenissen, te minimaliseren.

Vergaderingen beveiligen met een ingewikkeld wachtwoord

U kunt uw vergaderingen het beste beveiligen door ingewikkelde wachtwoorden voor elke sessie te kiezen.
Hoewel het ongebruikelijk is, kunnen sitebeheerders ervoor kiezen het maken van vergaderingen zonder
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wachtwoord toe te staan. In de meeste situaties is het zeer aan te raden vergaderingen te beveiligen met sterke
wachtwoorden.

De effectiefste manier om de beveiliging van uw vergadering te verhogen is door een zeer ingewikkeld, niet
voor de hand liggend (sterk) wachtwoord te kiezen. Een sterk wachtwoord bevat een mix van hoofdletters,
kleine letters, getallen en speciale tekens (bijvoorbeeld $Tu0psrOx!).Wachtwoorden bieden beveiliging tegen
onbevoegde aanwezigheid omdat alleen gebruikers met toegang tot het wachtwoord aan de vergadering kunnen
deelnemen.

Gebruik wachtwoorden voor vergaderingen niet opnieuw. Als u vergaderingen met hetzelfde wachtwoord
plant, verlaagt dat de beveiliging aanzienlijk.

Als u wachtwoorden aan uw vergaderingen toevoegt, heeft dat geen invloed op de deelname-ervaring van
bevoegde deelnemers. Deelnemers kunnen eenvoudig aan een vergadering deelnemen door op de URL
in de e-mailuitnodiging te klikken of door de mobiele WebEx-toepassing of andere kanalen als Cisco
Jabber te gebruiken.

Opmerking

Wachtwoorden voor vergaderingen niet in uitnodigingen opnemen

Als u deelnemers uitnodigt voor een vergadering, staat het wachtwoord niet in het uitnodigingsbericht voor
de deelnemers. U moet de wachtwoorden op een andere manier aan de deelnemers doorgeven, bijvoorbeeld
via de telefoon.

Neem voor zeer vertrouwelijke vergaderingen het wachtwoord niet op in de e-mailuitnodiging. Zo voorkomt
u onbevoegde toegang tot vergaderinformatie als de e-mailuitnodigingwordt doorgestuurd naar een niet-beoogde
ontvanger.

Vereisen dat deelnemers een account op uw site hebben

Als deze instelling is ingeschakeld, moeten alle deelnemers een gebruikersaccount op uw site hebben om aan
de vergadering te kunnen deelnemen. Vraag uw sitebeheerder hoe deelnemers een gebruikersaccount kunnen
krijgen.

Schakel in de Geavanceerde planner van Meeting Center het vakjeDeelnemers verplichten om een account
te hebben op deze website om aan deze vergadering deel te kunnen nemen in.

De toon voor deelnemen en verlaten of de functie Naam aankondigen gebruiken

Met deze functie voorkomt u dat iemand zonder uw medeweten aan het audiogedeelte van uw vergadering
deelneemt.

Deze functie is standaard ingeschakeld voor Meeting Center en Training Center. Selecteer Instellingen
audioconferentie > Toon voor deelnemen en verlaten om de instellingen aan te passen.

De beschikbare functies beperken

Beperk de beschikbare functies, zoals chatten en audio, als u deelnemers toestaat vóór de host aan de vergadering
deel te nemen.

Verzoeken dat uitnodigingen niet worden doorgestuurd

Verzoek uw genodigden hun uitnodiging niet door te sturen, vooral als het om vertrouwelijke vergaderingen
gaat.
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Een alternatieve host toewijzen

Wijs een alternatieve host toe om de vergadering te starten en te beheren. Dit verhoogt de veiligheid van de
vergadering. Hierdoor vervalt namelijk de mogelijkheid dat de rol van host wordt toegewezen aan een
onverwachte of onbevoegde deelnemer als uw verbinding met de vergadering per ongeluk wordt verbroken.

Als u deelnemers uitnodigt voor een geplande vergadering, kunt u een of meer deelnemers aanwijzen als
alternatieve host voor de vergadering. Een alternatieve host kan een vergadering openen en optreden als
de host. Een alternatieve host moet dus een gebruikersaccount op uw Meeting Center-website hebben.

Opmerking

Tijdens de vergadering
Toegang tot de vergadering beperken

Vergrendel de vergadering zodra alle deelnemers aanwezig zijn. Zo voorkomt u dat anderen deelnemen. Hosts
kunnen een actieve vergadering op elk moment vergrendelen of ontgrendelen. Selecteer Vergadering >
Toegang beperken om een vergadering te vergrendelen.

Deze optie voorkomt dat iemand aan de vergadering kan deelnemen, inclusief deelnemers die zijn
uitgenodigd voor de vergadering maar die nog niet deelnemen. Selecteer Vergadering > Toegang
herstellen om een vergadering te ontgrendelen.

Tip

De identiteit van alle gebruikers in een gesprek valideren

Voor de veiligheid is het verstandig om met een presentielijst te werken. Vraag gebruikers hun video in te
schakelen of hun naam te noemen om hun identiteit te bevestigen.

Opmerking • Iemand die telefonisch aan een vergadering wil deelnemen, hoeft alleen een geldig
WebEx-inbelnummer en de vergadering-id van negen cijfers te weten. Met het gebruik van
wachtwoorden voor vergaderingen kunt u niet voorkomen dat deelnemers vanuit het
audioconferentiegedeelte van WebEx deelnemen.

• Als het is toegestaan dat deelnemers zonder een account aan de vergadering deelnemen, kunnen
onbevoegde gebruikers hun identiteit in uw vergadering aangeven met een willekeurige naam.

Een deelnemer uit de vergadering verwijderen

Deelnemers kunnen op elk moment uit een vergadering worden verwijderd.

Selecteer de naam van de deelnemer die u wilt verwijderen en selecteer Deelnemer > Verwijderen.

Een toepassing delen, geen scherm

GebruikDelen > Toepassing in plaats vanDelen > Scherm om specifieke toepassingen te delen en onbedoelde
openbaarmaking van gevoelige informatie op uw scherm te voorkomen.
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Na de vergadering
Wachtwoorden aan opnamen toewijzen

De beste manier om onbevoegde toegang tot opnamen te voorkomen is door geen opnamen te maken.

Als er toch opnamen van vergaderingen nodig zijn, kunt u deze bewerken en er wachtwoorden aan toevoegen
voordat u de opnamen deelt. Zo houdt u de informatie veilig. Ontvangers hebben een wachtwoord nodig om
met een wachtwoord beveiligde opnamen te kunnen bekijken.

Opnamen verwijderen

Verwijder opnamen als deze niet meer relevant zijn.

Persoonlijke conferenties voor hosts
Maak in het gedeelte Mijn WebEx-voorkeuren van uwWebEx-site een sterke audiopincode en beveilig deze.

Uw pincode vormt het laatste beveiligingsniveau om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke
conferentieaccount te voorkomen. Mocht een onbevoegde de hosttoegangscode voor een PCN-vergadering
(Personal Conference Meeting) in handen krijgen, dan kan de conferentie niet worden gestart zonder de
audiopincode. Beveilig uw audiopincode en deel deze niet met anderen.
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