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İçindekiler



WebEx Gizliliğine Genel Bakış
Cisco WebEx çevrimiçi çözümleri, tüm dünyadaki çalışanların ve sanal ekiplerin gerçek zamanlı olarak aynı
odada çalışıyormuş gibi toplantı ve işbirliği yapmalarını sağlar. Tüm dünyadan işletmeler, kuruluşlar ve
devlet kurumları, iş süreçlerini basitleştirmek ve satış, pazarlama, eğitim, proje yönetimi ve destek ekiplerinin
sonuçlarını iyileştirmek için Cisco WebEx çözümlerinden yararlanır.
Tüm bu kuruluşlar ve kullanıcıları için gizlilik önemli bir konudur. Çevrimiçi işbirliği, toplantıları planlamaktan
katılımcılara içerik paylaşma izni vermeye kadar çok seviyeli güvenlik sağlamalıdır.
CiscoWebEx güvenli bir ortamdır; bununla birlikte işbirliği için açık bir yer olacak şekilde de yapılandırılabilir.
Site yöneticileri ve son kullanıcılar olarak gizlilik özelliklerinin anlaşılması, WebEx'i iş ihtiyaçlarınıza göre
uyarlamanıza imkan tanır.
Ek bilgi için WebEx Güvenliği Teknik İncelemesi'ne bakın.
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Yöneticiler için En İyi Uygulamalar

Etkili gizlilik WebEx site yönetimi ile başlar; yönetim, yöneticilerin toplantı sahibi ve sunum yapan kişi
ayrıcalıkları için gizlilik politikalarını yönetmesini ve uygulamasını sağlar. Örneğin yetkili bir yönetici, oturum
yapılandırmalarını sunum yapan kişinin uygulamaları paylaşma imkanı devre dışı bırakılacak ya da dosyalar
her site veya kullanıcı için aktarılacak şekilde özelleştirebilir.
Toplantılarınızın korunması için aşağıdaki özelliklerin kullanılmasını öneririz.

Tüm Toplantıları Listelenmemiş Yapma
Toplantı başlıkları bile hassas bilgileri ifşa edebilir. Örneğin başlığı “‘A’ Şirketinin satın alınmasını görüşme”
olan bir toplantı, zamanı gelmeden yapılan ifşa nedeniyle mali etkilere yol açabilir. Listelenmemiş toplantıların
oluşturulması, hassas bilgilerin gizliliğini korur.
Listelenen toplantılarda, toplantı konusu ve diğer bilgiler kimliği doğrulanmış kullanıcılar, kimliği
doğrulanmamış kullanıcılar ve konukların görebilmesi için sitenizde görüntülenir. Kuruluşunuzda toplantı
başlıklarının ve bilgilerinin herkese açık bir şekilde görüntülenmesi için işle ilgili özel bir ihtiyaç yoksa, tüm
toplantıların listelenmemiş olarak işaretlenmesi gerekir.

Yordam

Adım 1 WebEx Sitesi Yönetim Aracı'nda oturum açın.
Adım 2 Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler > Güvenlik Seçenekleri'ne gidin.
Adım 3 Tüm toplantılar listelenmemiş olmalıdır (MC, TC ve EC) kutusunu işaretleyin.

Tüm Toplantılar, Etkinlikler ve Oturumlar için Parola Girilmesini
Gerekli Kılma

Tüm toplantılarınızın, etkinliklerinizin ve eğitim oturumlarınızın güvenliğini güçlendirmenin en etkili yolu
bir parola girilmesini gerekli kılmaktır. Parolalar, yalnızca parolaya erişimi olan kullanıcılar katılabildiği için
yetkisiz katılıma karşı koruma sağlar. Parola girilmesini gerekli kılmak, toplantı sahipleri tarafından oluşturulan
tüm toplantıların, etkinliklerin ve eğitim oturumlarının güvenli olmasını sağlar.
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Son derece karmaşık, kısa olmayan bir parola (güçlü parola) kullanmanızı öneririz. Güçlü bir parola; büyük
harf, küçük harf, sayı ve özel karakterlerin karışımını içermelidir (örneğin, $Tu0psrOx!).

Toplantılarınıza, etkinliklerinize ve eğitim oturumlarınıza parolaların eklenmesi, yetkisiz katılımcıların
katılım deneyimini etkilemez. Katılımcılar, e-posta davetindeki URL'yi seçerek veya WebEx sitesini
kullanarak kolayca katılabilir.

Not

Yordam

Adım 1 WebEx Sitesi Yönetim Aracı'nda oturum açın.
Adım 2 Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler > Güvenlik Seçenekleri'ne gidin.
Adım 3 Meeting Center bölümü altında, Tüm toplantıların parolası olmalıdır seçeneğini işaretleyin.
Adım 4 Event Center bölümü altında, Tüm etkinliklerin parolası olmalıdır seçeneğini işaretleyin.
Adım 5 Training Center bölümü altında, Tüm oturumların parolası olmalıdır seçeneğini işaretleyin.
Adım 6 Güçlü parolaları gerekli kılmak için Toplantılar için güçlü parolalar girilmesini gerekli kıl seçeneğini

işaretleyin.
Adım 7 Aşağıdaki kutuları işaretleyin ve yapılandırın:

• Büyük küçük harf karışımı iste

• Minimum uzunluk

• Minimum rakam sayısı

• Minimum alfabetik karakter sayısı

• Minimum özel karakter sayısı

• Bir karakterin üç veya daha fazla tekrar edilmesine izin verme

• Toplantı parolaları için dinamik web sayfasımetnine izin verme (site adı, toplantı sahibinin adı, kullanıcı
adı, toplantı konusu)

• Bu listedeki toplantı parolalarına izin verme

Telefondan veya Görüntülü Konferans Sistemlerinden Katılım
Sırasında Toplantı Parolasının Girilmesini Zorunlu Tutma
(WBS30)

Kullanıcılar bir toplantı uygulamasından katılırken (örneğin Windows'da veya Mac'te) parola girilmesini
gerekli kılmanın yanı sıra, telefon veya görüntülü konferans sistemlerinden katılan kullanıcılar için parola
gereksinimini zorunlu kılmanız gerekir. Bu işlev, WBS30'dan sonraki sürümlerde kullanılabilir. Bu seçenek
belirlendiğinde, sistem telefon ve görüntülü konferans sistemi katılımcıları için otomatik olarak sekiz haneli
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sayısal parola oluşturur ve toplantı davetine ekler. Bu, yalnızca davetli kişilerin telefon veya görüntülü
konferans sistemi kullanarak toplantıya katılmasını sağlar.

Yordam

Adım 1 WebEx Sitesi Yönetim Aracı'nda oturum açın.
Adım 2 Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler > Güvenlik Seçenekleri'ne gidin.
Adım 3 Meeting Center bölümü altında, Telefonla katılırken toplantı parolasını zorunlu kıl'ı işaretleyin.
Adım 4 Event Center bölümü altında, Telefonla katılırken etkinlik parolasını zorunlu kıl'ı işaretleyin.
Adım 5 Training Center bölümü altında, Telefonla katılırken eğitim oturumu parolasını zorunlu kıl'ı işaretleyin.
Adım 6 Meeting Center bölümü altında, Görüntülü konferans sistemiyle katılırken toplantı parolasını zorunlu

kıl'ı işaretleyin.

Toplantı, Etkinlik veya Eğitim Oturumuna Katılım Sırasında
Oturum Açmayı Gerekli Kılma (WBS30)

Hassas toplantılar, etkinlikler veya eğitim oturumları WebEx sitenizde düzenlenecekse tüm kullanıcıların bu
sitede bir hesapları olmalarını gerekli kılmanızı öneririz. Etkinleştirildiğinde, toplantı sahiplerinin yanı sıra,
katılımcılara da toplantıya, etkinliğe veya eğitim oturumuna katılmaya çalıştıklarında kimlik bilgileri sorulur.
WBS30 sürümünden itibaren, sitenizde oturum açmayı gerekli kılmanın yanı sıra, telefondan arama yaparken
katılımcıların da oturum açmasını gerekli kılmanızı öneririz. Bu, toplantıya veya eğitim oturumuna uygun
kimlik bilgileri olmayanların girmesini önler.

Meeting Center veya Training Center uygulamasını kullanarak katılan katılımcıların kimlik doğrulama
yapması gerekir, böylece sese bağlanırken kimlikleri sorulmayacaktır. Bu nedenle, bu kısıtlama yalnızca
telefonla katılan kullanıcıları etkiler.

Not

Ayrıca görüntülü konferans sistemlerinin, katılımcıların oturum açmasını gerekli kılan bir toplantıyı aramasını
kısıtlamayı deneyin. Kullanıcılar görüntülü konferans sisteminden oturum açamadığı için görüntülü konferans
sistemlerinin katılmasına izin vermek, toplantılara yetkisiz kullanıcıların katılmasına neden olabilir.
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Yordam

Adım 1 WebEx Sitesi Yönetim Aracı'nda oturum açın.
Adım 2 Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler > Güvenlik Seçenekleri'ne gidin.
Adım 3 Tüm kullanıcıların WebEx toplantıları, etkinlikleri veya eğitim oturumları düzenleyebilmek veya bunlara

katılabilmek için WebEx sitenizde bir hesaba sahip olmasını gerekli kılmak isterseniz Site erişiminden önce
oturum açmayı gerekli kıl (yalnızcaMeeting Center, Event Center ve Training Center) seçeneğini işaretleyin.

Adım 4 Telefonla bir toplantıya veya eğitim oturumuna katılırken oturum açmayı gerekli kılmak için Kullanıcıların
telefonla katılırken bir hesaba sahip olmasını gerekli kıl (yalnızca Meeting Center ve Training Center)
seçeneğini işaretleyin.
İşaretlendiğinde ve toplantı sahibi oturum açmayı gerekli kıldığında, katılımcıların telefonlarından oturum
açması gerekir. Katılımcıların bunu yapmak için profil ayarlarına bir telefon numarası ve PIN eklemesi gerekir.

Adım 5 Toplantıya katılmak için oturum açma gerekli kılındığında, görüntülü konferans sistemlerinin katılmasını
önlemek için Engelli'yi (yalnızca Meeting Center) seçin.
Engellendiğinde, görüntülü konferans sistemi kullanıcıları oturum açma gerektiren toplantıları başlatamaz
veya bunlara katılamaz. Buna, oturum açma gerektirecek şekilde yapılandırıldığında Kişisel Toplantı Odası
dahildir.

Toplantı Sahibinden Önce Katılıma İzin Verme
Tüm toplantılarda, güvenlik üzerindeki etkisini tam olarak bilmiyorsanız ve bu işlevi gerekli kılmazsanız
katılımcıların toplantıya toplantı sahibinden önce katılma özelliğini etkinleştirmeyin.
Siteniz için toplantı sahibi seçeneklerinden önce katılma özelliğini devre dışı bırakmayı deneyin. Harici
katılımcılar planlanan toplantıyı toplantı sahibinin bilgisi veya izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda
kullanabileceği için, listelenen toplantılarda bu seçeneklerin devre dışı bırakılmasını öneririz.
Benzer şekilde, katılımcıların toplantı sahibinden önce katılmasına izin verirseniz, sese toplantı sahibinden
önce katılmalarına izin vermemeyi deneyin. Toplantınız sitenizde listelenmişse veya parola korumalı değilse,
yetkisiz kullanıcılar erişim elde edebilir ve toplantı sahibinin bilgisi veya izni olmadan pahalı görüşmeler
başlatabilir.
Kişisel Konferans Toplantıları (PCN Toplantıları) için sese toplantı sahibinden önce katılma seçeneğini devre
dışı bırakmanızı öneririz. Bu durumda toplantı sahibinin ses köprüsü için önce WebEx Erişimi numarasını
araması ve ardından katılımcıların toplantıya katılabilmesi için toplantı sahibi erişim kodunu ve toplantı sahibi
PIN'ini girmesi gerekir.

Yordam

Adım 1 WebEx Sitesi Yönetim Aracı'nda oturum açın.
Adım 2 Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler > Güvenlik Seçenekleri'ne gidin.
Adım 3 Katılımcıların toplantı sahibinden önce katılmasını önlemek için aşağıdaki kutuların işaretini kaldırın:

• Katılımcıların veya panelistlerin toplantı sahibinden önce katılmasına izin ver (MC, TC ve EC)
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• Katılacak ilk katılımcı sunum yapan kişi olacaktır (yalnızca MC)

• Katılımcıların veya panelistlerin telekonferansa toplantı sahibinden önce katılmasına izin ver
(MC, TC ve EC)

• Katılımcının Kişisel Konferansın sesli kısmını toplantı sahibinden önce katılmasına izin ver (PCN
Toplantıları)

Hesap Yönetimi
Aşağıdaki özellikler, sitenizdeki tüm kullanıcıların politika ayarlarını yönetmek içinWebEx Site Yönetimi'nde
de kullanılabilir:

Toplantı Sahibi Hesap Yönetimi

• Yapılandırılabilir sayıda başarısız oturum açma girişiminden sonra bir hesabı kilitleme

Hesap Oluşturma

• Yeni kullanıcıların ekranda görünen bozuk görüntünün harflerini veya rakamlarını yazmasını gerekli
kılma

• Yeni hesapların e-posta onayını gerekli kılma

• Yeni hesapların kendi kendine kaydı için kuralları yapılandırma

Hesap Parolaları

• Parola biçimi, uzunluğu ve yeniden kullanım için belirli kuralları gerekli kılma

• Düzenli aralıklarla parolayı değiştirebilme

• Kolayca tahmin edilebilen parolaları yasaklama (örneğin, “parola”)

• Parola değişikliğinden önce minimum zaman aralığı ayarlama
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Toplantı Sahipleri için En İyi Uygulamalar

Toplantı sahibi olarak, toplantınızın güvenlik ayarları için son kararı siz verirsiniz. Ne zaman başladığı ve
bittiği dahil olmak üzere toplantının neredeyse her unsurunu sizin kontrol ettiğinizi unutmayın.
Toplantıları ve bilgileri korumaya yönelik iş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak toplantıyı planlarken, toplantı sırasında
ve toplantı sonrasında en iyi güvenlik uygulamalarını takip edin.

Kişisel Toplantı Odanızı Kullanma (WBS30)
Kişisel Toplantı Odasını Otomatik Olarak Kilitleme

WBS30 ile, Kişisel ToplantıOdanızı toplantı başladıktan sonra otomatik olarak kilitleyebilirsiniz. Bu,WebEx
sitenizdeMyWebEx >Tercihler > Kişisel Toplantı Odam seçeneğinden yapılabilir. Odanızın 0 dakika'da
kilitlenmesini öneririz. Bu, temel olarak odanızın siz girer girmez kilitlenmesiyle aynıdır. Bu, lobinizdeki tüm
katılımcıların toplantıya otomatik olarak katılmasını önler. Bunun yerine, katılımcılar lobide beklerken
toplantıda bir bildirim görürsünüz. Böylece toplantıya yalnızca izin verilen katılımcıların girmesine izin
verebilirsiniz.

Kişisel Toplantı Odası URL'nizi genel bir URL olarak düşünebilirsiniz. Site yöneticisi Kişisel Toplantı
Odalarını yalnızca oturum açmış kullanıcılar için kullanılacak şekilde yapılandırmamışsa lobinizde herkes
bekleyebilir. Katılımcıların odanıza girmesine izin vermeden önce her zaman adlarını kontrol edin.

Not

Toplantıdan Önce Kişisel Toplantı Odası Bildirimleri

Kullanıcılar Kişisel ToplantıOdası lobinize girdiğinde, size toplantının başlamasını beklediklerini bildirmek
için e-posta bildirimi gönderebilir. Kişisel Toplantı Odası lobinize erişim elde eden yetkisiz kullanıcılar bile
bildirimler gönderebilir.

Yetkisiz katılımcıları elemek için toplantı başlatmadan önce e-posta bildirimlerinizi incelemenizi öneririz.
Kişisel Toplantı Odanızı sıfır dakikada otomatik olarak kilitlemediyseniz, Kişisel Toplantı Odası lobinizde
bekleyen tüm katılımcılar siz giriş yaptığınızda toplantıya girecektir. Katılımcı listesini inceleyin ve yetkisiz
katılımcıları çıkarın.
Kişisel ToplantıOdanızı otomatik olarak kilitlediyseniz ve yetkisiz katılımcılardan çok fazla e-posta bildirimi
görüyorsanız, bu bildirimleri kapatmayı deneyebilirsiniz.MyWebEx > Tercihler'e gidin veBirisi ben odada
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değilken Kişisel Toplantı Odamın lobisine girdiğinde beni e-postayla bilgilendir'in işaretini kaldırarak
Kişisel Toplantı Odası bildirimlerinizi kapatın.

Toplantı Sırasında Kişisel Toplantı Odası Bildirimleri

Kişisel ToplantıOdanızı kilitlerseniz, lobinizde bekleyen kişileri eleyebilirsiniz. Toplantınıza girdikten sonra,
birisi lobiye girdiğinde size bilgi verilir ve kişiyi kabul edip etmeyebileceğinizi seçebilirsiniz. Kişisel Toplantı
Odası lobinizde birden fazla katılımcı beklediğinde, isim listesini gözden geçirebilir ve toplantıya kabul
edeceğiniz kişileri veya herkesin girmesini seçebilirsiniz.

Toplantıyı Planlama
Listelenmeyen Toplantıları Planlama

Toplantı gizliliği ayarlarını geliştirmek için, toplantı sahipleri toplantıyı toplantı takviminde listelememeyi
tercih edebilir. Bunu yapmak için toplantıya yetkisiz erişimi önlemek için bu seçenekten onay işaretini kaldırın
ve toplantının sahibi, konusu ve başlangıç saati gibi toplantıyla ilgili bilgileri gizleyin.

• Listelenmemiş bir toplantı, Toplantılara Gözat sayfasındaki veya Toplantılarım sayfanızdaki toplantı
takviminde görünmez.

• Listelenmemiş bir toplantıya katılmak için, katılımcıların eşsiz bir toplantı numarası girmesi gerekir.

• Listelenmemiş toplantılar, toplantı sahibinin e-posta davetinde bağlantı göndererek toplantı katılımcılarına
bilgi vermesini gerektirir veya toplantı sahipleri Toplantılara Katıl sayfasını kullanarak toplantı numarasını
girebilir.

Bir toplantının listelenmesi, toplantı başlıklarını ve toplantı bilgilerini herkesin görmesini sağlar. Toplantı
parola korumalı değilse, toplantıya herkes katılabilir.

Not

Toplantının amacına göre bir güvenlik düzeyi seçin. Örneğin, şirketin piknik organizasyonu hakkında
görüşmek için bir toplantı planladığınızda, toplantı için sadece bir parola belirlemeniz gerekir. Hassas
mali verileri tartışacağınız bir toplantı planladığınızda ise, toplantının toplantı takviminde listelenmesini
istemeyebilirsiniz. Tüm katılımcılar katıldıktan sonra toplantıya erişimi kısıtlamayı da seçebilirsiniz.

İpucu

Toplantı Başlığını Dikkatli Bir Şekilde Seçme

Listelenen bir toplantı veya iletilen davet e-postası, en az riskle bile toplantı başlıklarını istenmeyen kitlelere
gösterebilir. Toplantı başlıkları, gizli bilgileri istenmeden açığa çıkarabilir; bu nedenle şirket adları veya
etkinlikler gibi hassas bilgileri ifşa etmesini önlemek için başlıkların sözcüklerini dikkatli bir şekilde seçin.

Toplantıyı Karmaşık Parolayla Koruma

Her oturum için karmaşık toplantı parolalarının kullanılması, toplantınızı korumak için atabileceğiniz en
önemli adımdır. Çok sık karşılaşılmasa da, site yöneticileri toplantıların parolalar olmadan oluşturulmasına
izin verebilir. Çoğu koşulda, tüm toplantıların güçlü bir parolayla korunması önerilir.
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Toplantınızın güvenliğini güçlendirmenin en etkili yolu, son derece karmaşık, kısa olmayan bir parola (güçlü
parola) oluşturmaktır. Güçlü bir parola; büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakterlerin karışımını içermelidir
(örneğin, $Tu0psrOx!). Parolalar, toplantıya yalnızca parolaya erişimi olan kullanıcılar katılabileceği için
yetkisiz katılıma karşı koruma sağlar.
Toplantılar için parolaları yeniden kullanmayın. Toplantıların aynı parolalarla planlanması, toplantının
korumasını önemli ölçüde azaltır.

Toplantılarınıza parolaların eklenmesi, yetkisiz katılımcıların toplantıya katılım deneyimini etkilemez.
Katılımcılar, e-postayla gönderilen toplantı davetindeki URL'yi tıklayarak, WebEx mobil uygulamasını
veya Cisco Jabber gibi diğer kanalları kullanarak toplantıya kolayca katılabilir.

Not

Toplantı Parolasını Davetlerden Hariç Tutma

Katılımcıları bir toplantıya davet ettiğinizde, katılımcıların aldığı e-posta davetiyelerinde toplantı parolası
görülmez. Katılımcılara parolayı telefon gibi başka bir yolla vermeniz gerekir.
Son derece hassas toplantılar için toplantı parolasını davet e-postasından hariç tutun. Bu, toplantı e-posta
mesajı istenmeyen bir alıcıya iletildiğinde toplantı ayrıntılarına yetkisiz bir şekilde erişilmesini önler.

Katılımcıların Sitenizde Hesaplarının Olmasını Gerekli Kılma

Bu ayar etkinleştirildiğinde, tüm katılımcıların toplantıya katılmak için sitenizde bir kullanıcı hesabına sahip
olması gerekir. Katılımcıların nasıl kullanıcı hesabı edinebileceği hakkında bilgi için, site yöneticinize başvurun.
Meeting Center Gelişmiş Planlayıcısı'nda, Bu toplantıya katılmak için katılımcıların bu web sitesinde
hesaba sahip olmasını gerekli kıl'ı işaretleyin.

Giriş veya Çıkış Sesi ya da Ad Duyurma Özelliğini Kullanma

Bu özelliğin kullanılması, bir kişinin bilginiz olmadan toplantınızın sesli kısmına katılmasını önler.
Bu özellik, varsayılan olarak Meeting Center ve Training Center için etkindir. Ayarları değiştirmek için Sesli
Konferans Ayarları > giriş ve Çıkış Sesi'ni seçin.

Kullanılabilir Özellikleri Kısıtlama

Katılımcıların toplantıya toplantı sahibinden önce katılmasına izin verirseniz sohbet ve ses gibi kullanılabilir
özellikleri sınırlayın.

Davetlerin İletilmemesini İsteme

Davetlilerinizin özellikle gizli toplantılar için daveti daha fazla iletmemesini isteyin.

Alternatif Toplantı Sahibi Atama

Toplantıyı başlatması ve kontrol etmesi için alternatif bir toplantı sahibi atayın. Bu, toplantı bağlantınız
beklenmedik bir şekilde kesilirse toplantı sahibi rolünün beklenmedik veya yetkisi olmayan bir katılımcıya
atanma olasılığını ortadan kaldırarak toplantınızı daha güvenli hale getirir.
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Katılımcıları planlanmış bir toplantıya davet ederken, bir veya daha fazla katılımcıyı alternatif toplantı
sahipleri olarak atayabilirsiniz. Alternatif toplantı sahibi, toplantıyı başlatabilir ve toplantı sahibi olarak
hareket edebilir. Bu nedenle, alternatif toplantı sahibinin Meeting Center web sitenizde kullanıcı hesabı
olması gerekir.

Not

Toplantı Sırasında
Toplantıya Erişimi Kısıtlama

Tüm katılımcılar toplantıya katıldıktan sonra toplantıyı kilitleyin. Bu, başka katılımcıların katılmasını
önleyecektir. Toplantı sahipleri, oturum devam ederken toplantıyı istedikleri zaman kilitleyebilir/kilidini
açabilir. Bir toplantıyı kilitlemek için Toplantı > Erişimi Kısıtla'yı seçin.

Bu seçenek, toplantıya davet edilmiş, ancak henüz katılmamış olan katılımcılar da dahil olmak üzere
herhangi birinin toplantıya katılmasını engeller. Bir toplantının kilidini açmak için Toplantı > Erişimi
Geri Yükle'yi seçin.

İpucu

Bir Çağrıdaki Tüm Kullanıcıların Kimliğini Doğrulama

Yoklama yöntemiyle her katılımcıyı saymak güvenli bir uygulamadır. Kullanıcılardan kimliklerini doğrulamak
için videolarını açmalarını veya adlarını söylemelerini isteyin.

Not • Telefon kullanarak toplantıya katılmak için bir arayanın yalnızca geçerli bir WebEx çağrı numarasını
ve dokuz haneli toplantı kimliğini bilmesi gerekir. Toplantı parolaları, katılımcıların WebEx'in sesli
konferans kısmına katılmasını engellemez.

• Hesabı olmayan katılımcıların toplantıya katılmasına izin verilirse, yetkisiz kullanıcılar toplantınızda
kendilerini herhangi bir adla tanıtabilir.

Katılımcıyı Toplantıdan Çıkarma

Katılımcılar toplantı sırasında herhangi bir zamanda toplantıdan çıkarılabilir.
Kaldırmak istediğiniz katılımcının adını ve ardından Katılımcı > Çıkar'ı seçin.

Ekranı Değil Uygulamayı Paylaşma

Belirli uygulamaları paylaşmak ve ekranınızda hassas bilgilerin yanlışlıkla gösterilmesini önlemek için Paylaş
> Ekran yerine Paylaş > Uygulama seçeneğini kullanın.
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Toplantıdan sonra
Kayıtlara Parolalar Atama

Kayıtlara yetkisiz erişimi önlemenin en iyi yolu kayıt oluşturmamaktır.
Kayıtların oluşturulması gerekiyorsa, bilgileri korumak için toplantı kayıtlarını paylaşmadan önce düzenleyebilir
ve parolalar ekleyebilirsiniz. Alıcıların parola korumalı kayıtları görüntüleyebilmesi için parolaya sahip olması
gerekir.

Kayıtları Silme

Kayıtları artık işe yaramadıklarında silin.

Toplantı Sahipleri için Kişisel Konferans
WebEx sitenizin My WebEx Tercihleri bölümünde, güçlü bir Ses PIN'i oluşturun ve saklayın.
PIN'iniz, kişisel konferans hesabınıza yetkisiz erişimi önleyen son koruma seviyesidir. Bir kişi Kişisel
Konferans Toplantısı (PCN Toplantısı) için toplantı sahibi erişim koduna yetkisiz bir şekilde erişim elde
ederse, konferans Ses PIN'i olmadan başlatılamaz. Ses PIN'inizi koruyun ve paylaşmayın.
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