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1

Meeting Center
Gebruik Meeting Center om online vergaderingen te houden waarin u informatie kunt presenteren, documenten
en toepassingen kunt delen en kunt samenwerken met anderen. In deze release-opmerkingen worden de
nieuwe functies van Meeting Center beschreven.

Opmerking

Meeting Center biedt geen ondersteuning meer voor Windows Me en NT. Zie Functies op meerdere
platformen en bekende problemen van WebEx voor meer informatie over de besturingssystemen en
browsers die u kunt gebruiken met Meeting Center.
• Nieuw, pagina 1
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 6

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor Meeting Center, gegroepeerd op het versienummer
van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.
WBS29.8.1
WebEx-balpictogram
Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.
WBS29.8
Samenwerkingsvergaderruimtes
In WBS-versie 29.8 is ondersteuning toegevoegd voor Collaboration Meeting Rooms (CMR), een revolutionaire
manier om meer mensen dan ooit te bereiken met slechts één WebEx-vergadering. U kunt een persoonlijke
ruimte maken, waardoor mensen aan uw vergadering kunnen deelnemen vanaf elk platform of elke tool die
ze gebruiken, waaronder systemen en toepassingen voor videoconferenties. De volgende functies zijn
opgenomen:
• De mogelijkheid een persoonlijke ruimte als de standaardweergave in te stellen op de pagina's Meeting
Center en Mijn WebEx.

Release-opmerkingen Cisco WebEx Meeting Center (versie WBS29.8)
1

Meeting Center
Nieuw

• Een verbeterde gebruikerservaring op de landingspagina van de persoonlijke ruimte
• Toegevoegd vergaderingnummer en -URL (automatisch gemarkeerd om eenvoudig te kunnen kopiëren)
• De mogelijkheid een bladwijzer van een pagina te maken voor deelnemers (Firefox en Chrome)
• De mogelijkheid gebruikers uit te nodigen via een koppeling (e-mail of kopie)
• Verbeterde statusindicatoren en logica voor vergrendelde ruimten
• De mogelijkheid een Help-koppeling te gebruiken voor het uploaden van profielfoto's voor
TelePresence-gebruikers
• De mogelijkheid een toepassing voor videoconferenties te starten vanuit een koppeling
• De mogelijkheid een ingestelde hostpincode te bewerken
• De mogelijkheid om hostvoorkeuren te bewerken
• Verbeteringen van de gebruikerservaring in de Meeting Center-toepassing
• Verbeteringen van het tabblad Vergaderingsinformatie voor persoonlijke ruimte
• Gebruikers kunnen nu CMR-vergaderingen plannen vanuit de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools
voor Outlook 2011. De mogelijkheid voorkeuren voor directe vergaderingen in te stellen is niet
beschikbaar in Productiviteitstools. Mac-gebruikers moeten de profielpagina gebruiken om voorkeuren
in te stellen.
• Bij het betreden van de persoonlijke ruimte wordt de host herkend via het e-mailadres
Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidswijzigingen
De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.
Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.
Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste Meeting Center-stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)
• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke Meeting Center-pagina's (zoals de pagina met de vergaderingsagenda, de pagina's voor het
plannen van vergaderingen en de pagina's voor deelnemen aan vergaderingen) hebben een nieuw,
overzichtelijker ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid gekregen
• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.
• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.
• Er zijn nieuwe HTML-e-mailsjablonen toegevoegd voor de meeste gebruikssituaties van Meeting Center.
Vereenvoudigde en moderne ervaring tijdens het vergaderen
De ervaring tijdens het vergaderen is vereenvoudigd en voorzien van een nieuw, modern uiterlijk en een
overzichtelijke lay-out met de volgende belangrijke wijzigingen:
• Voor verschillende functies in het vergadervenster worden nieuwe pictogrammen, lettertypen en kleuren
gebruikt
• Functies op de pagina Snel starten zijn geconsolideerd.
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• Het vergadervenster heeft een heldere en flexibele lay-out gekregen, waarin gebruikers de verhouding
van de inhoudsweergave en deelvensters kunnen wijzigen. Deze lay-out bevat onder meer een nieuwe
weergave met 50/50-verdeling van inhoud en deelvensters.
• De inhoud op het Informatietabblad is overzichtelijker en is verbeterd. Bovendien kunnen afzonderlijke
velden op het tabblad Informatie nu een voor een worden gekopieerd.
• Er is een verbeterde lay-out voor de weergave Video in het deelvenster Video.
• Een intuïtievere audio-interface en meer audio-opties in het contextmenu.
• De interface voor delen, uitnodigen en herinneren is verbeterd.
• Als de presentator zijn of haar bureaublad of toepassing deelt, wordt de gedeelde inhoud standaard
weergegeven op een tabblad in het vergadervenster. Hierdoor hoeven deelnemers minder te schakelen
wanneer het delen begint. Deelnemers kunnen net als eerst ook met één klik de volledige schermweergave
selecteren.
• Er zijn goed toegankelijke notitietools toegevoegd op een nieuwe, verticale werkbalk Notities met
gewijzigde pictogrammen.
• Er is snelle toegang tot weergaveopties toegevoegd zodat gebruikers hun weergavevoorkeuren kunnen
beheren.
• Er zijn nieuwe pictogrammen toegevoegd aan het bedieningspaneel Vergadering dat verschijnt wanneer
een presentator inhoud deelt of wanneer een deelnemer naar de volledige schermweergave gaat om
gedeelde inhoud weer te geven.
• Dialoogvensters en meldingen zijn verbeterd.
De audiotoon voor aanmelden en afsluiten in een vergadering uitschakelen
Als de vergadering is gepland met de opties Pieptoon en Naam aankondigen wanneer deelnemers een
vergadering bijwonen of verlaten, kunnen deze opties in een vergadering worden uitgeschakeld nadat deze is
gestart. Een nieuwe optie onder het menu Deelnemers stelt de host in staat de toon in en uit te schakelen.
Een optie waarmee de host de vergadering kan verlaten en de hostrol automatisch wordt overgedragen
Als een host de vergadering verlaat wanneer er andere deelnemers zijn, krijgt de host de optie de vergadering
te verlaten en te laten voortduren, of deze voor alle deelnemers te beëindigen. Als de host ervoor kiest de
vergadering te verlaten, wordt de hostrol automatisch overgedragen aan een andere deelnemer aan de
vergadering.
Eerste deelnemer wordt presentator
Als de optie Eerste deelnemer wordt presentator is ingeschakeld, wordt de rol van presentator automatisch
overgedragen aan de echte host zodra hij of zij deelneemt, als niemand in de vergadering op dat moment
inhoud deelt.
Schermbeveiliging tijdens het delen
Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.
Geminimaliseerd chatvenster en deelvenster Aantekeningen
Vanaf WBS29.8 zijn het chatvenster en het deelvenster Aantekeningen geminimaliseerd in de vergadering.
De geminimaliseerde pictogrammen voor deze vensters worden boven in het vergadergedeelte weergegeven.
Gebruikers kunnen de pictogrammen selecteren om de vensters te openen. De standaardstatus van deze vensters
kan worden gewijzigd in de tool Sitebeheer.
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Verbeterde en snellere deelname-ervaring
We hebben ons ingespannen om de tijd voor aanmelding bij vergaderingen te verbeteren en zijn blij te kunnen
melden dat gebruikers in onze testen tot 30% sneller kunnen deelnemen. Daarnaast is de deelname-ervaring
overzichtelijker gemaakt doordat pop-ups met verbindingsberichten zijn verwijderd en de deelnamestatus
binnen het vergadervenster wordt weergegeven. gebruikers moeten via een URL deelnemen met gebruik van
ActiveX, een plug-in of een extensie plus Meeting Center (Windows en Mac) of Event Center (alleen Windows)
gebruiken.
Naadloos bellen op Cisco-apparaten uit de DX-serie
Via naadloos bellen op Cisco-apparaten uit de DX-serie kunnen gebruikers via hun Cisco DX-apparaat bij
deelname aan een vergadering nu automatisch verbinding maken met audio en video.
WebEx-productiviteitstools
Er zijn wijzigingen aangebracht in de WebEx-productiviteitstools, inclusief ondersteuning voor de Mac. Zie
Productiviteitstools voor meer informatie.
WebEx gebruiken in Chrome
De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
extensie toe te voegen en de WebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.
Wijzigingen in Sitebeheer
Er zijn wijzigingen aangebracht in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.
WBS29.7
WebEx-productiviteitstools
Updates zijn aangebracht op ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie raadpleegt
u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.
WBS29.6
Wijzigingen in de ondersteuning voor besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is gewijzigd. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.5
Wijzigingen in de ondersteuning voor besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is gewijzigd. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.4
Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden
Bij de Sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen sitebeheerders
nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.
Wijzigingen in de ondersteuning voor besturingssystemen
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De ondersteuning voor besturingssystemen is gewijzigd. Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor
meer informatie.
WBS29.3
WebEx-productiviteitstools
Updates zijn aangebracht op ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie raadpleegt
u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.
Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers
Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com
• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:
• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen
• praktijklabs in Training Center
• Support Center
• WebACD
Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.
WBS29.2
Ondersteuning voor integratie met TelePresence
Updates zijn aangebracht op de softwarevereisten voor integratie met TelePresence. Zie het gedeelte
'Ondersteuning voor integratie met TelePresence' in Productiviteitstools voor meer informatie.
WBS29.1
Ondersteuning voor meerdere platformen
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Updates zijn aangebracht voor browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29
Indicator voor het laden van documenten
Het delen van meerdere documenten tijdens het delen van bestanden is eenvoudiger geworden dankzij de
volgende functies:
• Gebruikers hebben nu de mogelijkheid meerdere documenten te selecteren om tegelijk te uploaden.
• Alle geselecteerde bestanden worden weergegeven op tabbladen boven het inhoudsgedeelte.
• De bestanden worden één voor één geüpload en zijn beschikbaar om te delen zodra deze zijn geüpload.
• Voortgangsindicatoren in het inhoudsgedeelte en op de documenttabbladen geven direct de status van
het uploadproces weer voor alle geselecteerde documenten.
• Gebruikers kunnen het uploaden van een afzonderlijk bestand annuleren door het pictogram voor sluiten
(x) te selecteren op het tabblad van het bestand dat momenteel wordt geüpload. Gebruikers kunnen het
uploaden van meerdere bestanden in de wachtrij niet annuleren, maar deze bestanden kunnen wel worden
verwijderd nadat deze zijn geüpload.
Verbeteringen van de ondersteuning voor meerdere monitoren
• Als een gebruiker meerdere monitoren heeft en tijdens het delen naar video op volledig scherm schakelt,
krijgt de gebruiker de optie om video naar een andere monitor te verplaatsen. Als video niet wordt
verplaatst, wordt het delen onderbroken en schakelen de bedieningselementen naar videobediening.
• Windows-gebruikers kunnen ook secundaire monitoren delen. In dat geval schakelen de
bedieningselementen voor vergaderingen en het videodeelvenster ook naar de secundaire monitor om
eenvoudige toegang mogelijk te maken tijdens het delen.

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die alleen van invloed zijn op Meeting Center. Zie
Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen die
door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.
Collaboration Meeting Rooms (CMR)
• CMR-vergaderingen worden momenteel niet ondersteund op het Linux-platform.
• In CMR Cloud wordt de WebEx-gebruikersnaam van een host gebruikt als de gebruikersnaam van de
host voor een persoonlijke ruimte. Gebruikersnamen van hosts kunnen echter niet volledig uit numerieke
tekens bestaan en kunnen niet de notatie van een e-mailadres hebben, zoals gebruiker@bedrijf.com. Als
de WebEx-gebruikersnaam van de host een van beide notaties heeft, moet de sitebeheerder de host
aanraden om het vergadernummer van de persoonlijke ruimte te gebruiken om een CMR-vergadering
te starten of hieraan deel te nemen via de pagina Welkom, in plaats van de gebruikersnaam. U vindt dit
vergaderingnummer op de bestemmingspagina van de persoonlijke ruimte, zoals
https://<sitename>.webex.com/meet/<username>. Voorbeeld: 123456789@sitenaam.webex.com.
• In sommige gevallen kan een host een audioprompt horen over een ongeldige vergadering. Dit kan
gebeuren wanneer de host een CMR-vergadering beëindigt door de persoonlijke ruimte te verlaten en
de persoonlijke ruimte vervolgens binnen een paar seconden weer binnenkomt. Als dit gebeurt, moet
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de host ophangen en nog een paar seconden wachten voordat deze de persoonlijke ruimte opnieuw kiest.
Hierna kan een nieuwe vergadering worden gestart in deze ruimte.
• Als een deelnemer inhoud deelt in een CMR-vergadering via Cisco Jabber Video en daarna een andere
deelnemer inhoud wil delen via Cisco Jabber Video, is de gedeelde inhoud van de tweede deelnemer
mogelijk niet zichtbaar voor andere deelnemers. Als dit gebeurt, moet de presentator die Cisco Jabber
Video gebruikt, opnieuw inbellen bij de vergadering en het delen weer starten.
• Soms wordt een CMR-vergadering onverwacht beëindigd. Als dit gebeurt, kunnen de host en deelnemers
opnieuw deelnemen aan de vergadering.
• Lync-gebruikers kunnen de volgende beperkingen voor CMR-vergaderingen ervaren:
◦ Lync-gebruikers kunnen geen CMR-vergaderingen hosten. Als een gebruiker een vergadering wil
hosten, moet deze de koppeling gebruiken om de WebEx-vergadering te starten.
◦ Lync-gebruikers kunnen niet deelnemen aan een CMR-vergadering voordat de host deelneemt.
◦ Lync-gebruikers op een Mac of mobiele apparaten kunnen geen video bekijken of verzenden. Als
gebruikers video willen bekijken of verzenden, moeten ze de koppeling gebruiken om deel te
nemen aan de WebEx-vergadering.
• Voor sommige WebEx-sites waarvoor externe teleconferentieproviders worden gebruikt, kunnen
TelePresence-gebruikers mogelijk pas deelnemen aan CMR-vergaderingen wanneer ze het betaalde
telefoonnummer hebben geconfigureerd voor de teleconferentieprovider.
• In meldingen voor CMR-vergaderingen die naar de host worden verzonden vanuit de
WebEx-productiviteitstools, is de hostsleutel voor de vergadering niet opgenomen. De host moet de
koppeling 'Hebt u de hostsleutel nodig? Klik hier.' selecteren om de pagina met vergaderinformatie te
openen en de hostsleutel te bekijken.
Ervaring tijdens het vergaderen
• De nieuwe interface is niet beschikbaar voor Linux-gebruikers
• Op de Mac is de werkbalk Notities in de modus Delen voor de presentator en in de volledige schermmodus
voor de aanwezigen nog steeds horizontaal en niet verticaal (zoals in Windows)
• Wanneer de presentator op de Mac notities maakt tijdens het delen van een toepassing of bureaublad en
ook aantekeningen of een enquête maakt, kunnen de aantekeningen en de enquête niet worden opgeslagen
• Wanneer op de Mac tijdens het delen notities worden gemaakt en een gebruiker overschakelt van de
tabbladmodus op de volledige schermmodus, wordt de laatst gebruikte notitieoptie niet onthouden
• Als op bepaalde Windows-machines en op Linux-machines de schermbeveiliging van een deelnemer
wordt weergegeven en de presentator vervolgens Bestand delen start, wordt de schermbeveiliging
automatisch uitgeschakeld
• Bepaalde aangepaste sjablonen voor Snel starten, gemaakt in oudere releases van Meeting Center, werken
mogelijk niet meer na het upgraden naar deze release
• In enkele gevallen kan het uploaden van een zeer groot PowerPoint-bestand om in de vergadering te
delen, ertoe leiden dat de verbinding met de vergadering wordt verbroken voor de presentator
Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd
Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
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in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.
Windows 8 en 8.1
• Als een presentator Windows 8 of 8.1 gebruikt en zijn of haar toepassing of bureaublad deelt, zien andere
deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen waar deelvensters
zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het bedieningspaneel
Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de deelindicatoren.
We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk deelvensters te openen
om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.
• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.
• Het delen van Word-bestanden voor de 32-bits versie van Microsoft Office 2010 wordt niet ondersteund
in Windows 8.1. We raden aan in plaats daarvan gebruik te maken van toepassingen delen of bureaublad
delen.
Ondersteuning voor Microsoft Office 2013
• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:
•

• Animaties en overgangen
• Ingesloten video- of audiobestanden
• PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster
• UCF-toolkit

• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementen mogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.
• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:
•

• De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.
• Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.
• Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het originele
lettertype.
• De grootte van vormen kan afwijken van de originele grootte.

• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.
• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 bij gebruik van de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor bureaublad delen.
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• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 (64-bits) delen bij gebruik van de functie
voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
bureaublad delen.
Interne genodigden taggen
Tags voor interne deelnemers worden in de volgende gevallen niet weergegeven:
• wanneer de deelnemer via de toepassing Cisco WebEx Connect deelneemt
• wanneer de deelnemer via een mobiel apparaat deelneemt
• wanneer een deelnemer die One Touch TelePresence Plus gebruikt, de eenmalige aanmelding van SAML
niet gebruikt
• in Persoonlijke Conferentie-vergaderingen
Bestanden delen
U kunt geen enkele bestandstypen delen behalve Microsoft PowerPoint-bestanden tijdens het delen van
bestanden als u een host bent die Windows gebruikt en geen universeel printerstuurprogramma op uw computer
hebt geïnstalleerd. In dit geval levert het systeem een optie om naar toepassingen delen over te schakelen of
een universeel printerstuurprogramma te installeren voordat u verder gaat. (Windows 7-systemen worden
geleverd met een vooraf geïnstalleerd universeel printerstuurprogramma.)
Streamingmedia delen
De videoresolutie van de deelnemers wordt geoptimaliseerd naar 480p. Videobestanden met een hogere
resolutie worden aangepast tot een resolutie van 640p X 480p. Momenteel worden de volgende indelingen
van mediabestanden ondersteund: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V,
QT en MP4.
• MP4- en MOV-filmbestanden kunnen niet worden gedeeld tijdens een WebEx-vergadering als ze niet
kunnen worden afgespeeld door de geïnstalleerde QuickTime-speler
• Aanbevolen systeemvereisten voor het delen van videobestanden door de presentator:
• Core2-Duo E6750 @ 2,66GHz voor VGA-bestand is vereist
• AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB wordt aanbevolen
• Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8GHz/2,79GHz wordt aanbevolen
Kan niet aan de vergadering deelnemen
Gebruikers van Linux/Unix kunnen mogelijk niet aan de vergadering deelnemen als NTLM-verificatie is
ingeschakeld voor de ISA-proxy.
Office 2007-documenten weergeven
Deelnemers die een vergadering bijwonen vanaf een Linux/Unix-computer ondervinden mogelijk
weergaveproblemen wanneer de presentator een Microsoft Office 2007-document deelt. Bepaalde animatie
en afbeelding worden mogelijk niet of vervormd weergegeven.
Office 2010-documenten delen
Bepaalde nieuwe functies van PowerPoint 2010, zoals 3D-afbeeldingen, animatie en overgangen, worden niet
ondersteund en worden mogelijk weergegeven als statische objecten wanneer er presentaties worden gedeeld
waarin deze functies zijn gebruikt.
Importeren van adresboeken in Microsoft Outlook 2010
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Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Integratieproblemen met TelePresence
De volgende problemen zijn van toepassing op gedeelde vergaderingen met WebEx en TelePresence:
• Lijst met deelnemers: de WebEx-host in een gedeelde vergadering met WebEx en TelePresence kan
geen volledige lijst met alle WebEx- en TelePresence-deelnemers zien.
• Video verzenden:
• Een gedeelde paragraaf start altijd met de beste resolutie tussen TelePresence en WebEx. Als
HD-video beschikbaar is, is het beschikbaar voor alle deelnemers. Als een WebEx-deelnemer een
beperkte bandbreedte heeft, wordt de resolutie tussen TelePresence en WebEx omlaag aangepast
voor die deelnemer. Dit betekent dat de videoresolutie voor alle andere deelnemers ook minder
goed wordt.
• Alleen de actieve spreker van de WebEx-vergadering is zichtbaar op de TelePresence-systemen
en vice versa.
• TelePresence-deelnemers worden in de WebEx-lijst met deelnemers weergegeven als
'TelePresence-systemen'.
• Standaardfuncties: enkele standaardfuncties, zoals notities maken en het delen van whiteboards, worden
niet ondersteund in gedeelde vergaderingen.
• Iemand aanduiden als presentator: een TelePresence-systeem wordt presentator wanneer er een
VGA-kabel wordt aangesloten op de laptop. Bij een standaard WebEx-vergadering moet een gebruiker
de host vragen hem/haar aan te duiden als presentator. Het wordt aangeraden de beheerder van site de
optie te laten inschakelen waarmee iedere gebruiker presentator kan worden.
• Tijdzone: de tijdzone voor de WebEx-website moet overeenkomen met de tijdzone van de Cisco
TelePresence Management Suite, anders wordt de vergadertijd niet gesynchroniseerd.
Een vergadering sluiten
Als er in Internet Explorer 7 meerdere tabbladen zijn geopend en de WebEx-pagina 'Actieve vergadering' niet
het tabblad is dat op de voorgrond wordt weergegeven, kan Vergaderingsbeheer niet worden gesloten. De
reden is dat het bevestigingsdialoogvenster 'Vergadering sluiten' wordt verborgen wanneer er een ander tabblad
voor de WebEx-pagina wordt weergegeven.
Videoweergave op volledig scherm
Wanneer de presentator overschakelt naar video op het volledige scherm tijdens het delen van het bureaublad,
een toepassing of een document, wordt het delen onderbroken aan de kant van de deelnemer (het laatste
gedeelde scherm wordt bevroren). Wanneer de presentator de weergave op volledig scherm afsluit, wordt het
delen automatisch hervat.
De deelnemer blijft in de weergave op volledig scherm wanneer de presentator stopt met delen en de weergave
op volledig scherm wordt automatisch afgesloten wanneer de presentator het delen opnieuw start.
Een vergadering automatisch opnieuw starten op een back-upsite
Er is geen automatisch herstel voor een gedeelde status wanneer een website niet meer beschikbaar is en u
automatisch wordt omgeleid naar uw back-upwebsite die is gemaakt met het systeem WebEx Algemene
siteback-up. Nadat in het vergadervenster opnieuw verbinding is gemaakt met de vergadering op de
back-upwebsite, gaat de gedeelde status verloren en moet de presentator het delen van het bureaublad, de
toepassing of het document opnieuw starten.
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De Cisco WebEx Meetings-toepassing voor iPad en iPhone gebruiken
• De volgende typen Meeting Center-vergaderingen worden niet ondersteund wanneer u de Cisco WebEx
Meetings-toepassing voor iPad en iPhone gebruikt:
• end-to-end-codering
• PKI-versleuteling
• Het automatisch opnemen van vergaderingen met de netwerkrecorder (het automatisch opnemen
kan niet worden gestart vanaf de iPad of iPhone)
• betalen per gebruik (PPU: Pay Per Use)
• persoonlijke conferenties
• Voor PSO-sites (Professional Service Organization) moeten de e-mailsjablonen mogelijk worden
aangepast.
• U kunt de Cisco WebEx Meetings-toepassing alleen downloaden via de Apple App Store.
• De Cisco WebEx Meetings-toepassing onderbreekt het delen van video en gegevens wanneer iemand
tijdens een vergadering op de knop Home drukt, maar de audioverbinding blijft behouden.
• Als een vergadering niet is gestart door de host of een deelnemer die deelneemt via een computer, kunnen
mobiele gebruiker zich niet aanmelden bij de vergadering.
Voor meer informatie over het gebruik van Meeting Center met de toepassing Cisco WebEx Meetings gaat
u naar Ondersteuning.
End-to-end-codering met PKI
End-to-end-codering van data tijdens een vergadering door middel van een publieke of private sleutelset die
door de beheerder van de site verstrekt is, wordt niet langer ondersteund. End-to-end-codering tijdens een
live vergadering blijft enkel beschikbaar via een automatisch gegenereerde sessiesleutel.
Laatst bijgewerkt: 18 juli 2014
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Waarschuwingen
• Opgeloste waarschuwingen, pagina 13

Opgeloste waarschuwingen
De waarschuwingen in de onderstaande tabel beschrijven problemen die in deze release zijn opgelost.
Tabel 1: Opgeloste waarschuwingen in release 29.8

Identificatie

Ernstniveau

Titel

CSCuo96488

2

TSP-site: Host cannot rename a
"call in user" in PL and propagate

CSCuo01790

3

Page Need mechanism to load
(SMAC) security key file every
period

CSCup73390

3

Delorean-R1: End meeting should
not launch PowerPoint process

CSCup74769

3

T29.8:In front of each link are
"[CDATA".

CSCun70156

3

sql performance issue in xml api
LstmeetingattendeeHistory

CSCuo79636

3

T29.8_PT:Dot is able to use as
password

CSCup43739 (EP1)

2

Cannot share ppt file with 2007
after installing Microsoft
kb2878233 patch

CSCuq34336 (EP2)

3

Characters not be converted well
in disclaimer pages

CSCuq25743 (EP2)

3

NullPointer error when start MC
meeting
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Identificatie

Ernstniveau

Titel

CSCuq48834 (EP3)

3

User always require login to access
site

CSCuq48850 (EP3)

3

Unable to Schedule Meeting

CSCuq48877 (EP3)

2

Width on banner changed after
T29.8 upgrade

CSCuq49134 (EP4)

2

Inconsistent meeting information
from ICS files in T29.8 from Gmail

CSCuq48845 (EP4)

2

"Start" button does not change to
"Schedule Meeting" button
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Systeemvereisten en functieondersteuning
Dit document beschrijft beschikbare functies, bekende problemen en eventuele beperkingen die u mogelijk
ondervindt bij het gebruik van WebEx-diensten met diverse besturingssystemen en webbrowsers.

Opmerking

WebEx biedt ondersteuning voor Linux-distributies zolang wordt voldaan aan de volgende vereisten:
• Kernel: 2.6 of hoger
• X Lib: compatibel met X11R6 of hoger
• C++ Lib: libstdc++ 6
• Bureaubladomgeving: XFce 4.0 of hoger, KDE, Ximian, Gnome
• GDK/GTK+-versie: 2.0 of hoger
• Glib: 2.0 of hoger
• Java 1.6

• Ondersteunde talen, pagina 16
• Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers, pagina 17
• Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor Windows XP en Internet Explorer 6,
pagina 18
• Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp, pagina 18
• Functies voor meerdere platformen, pagina 19
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 29
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Ondersteunde talen

Ondersteunde talen
Taal

Meeting Center

Chinees
(vereenvoudigd)

1

Event Center

Training Center

Support Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Chinees
(traditioneel)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nederlands

Ja

Ja

Ja

Ja

Engels

Ja

Ja

Ja

Ja

Frans

Ja

Ja

Ja

Ja

Duits

Ja

Ja

Ja

Ja

Italiaans

Ja

Ja

Ja

Ja

Japans

Ja

Ja

Ja

Ja

Koreaans

Ja

Nee

Ja

Ja

Portugees (Brazilië) Ja

Ja

Ja

Ja

Russisch

Ja

Ja

Ja

Ja

Spaans (Europees)

Ja

Ja

Ja

Ja

Spaans
(Latijns-Amerika)

Ja

Ja

Ja

Ja

Zweeds

Ja

Nee

Nee

Nee

1 Voor de Mac zijn gelokaliseerde talen alleen beschikbaar voor Meeting Center. In Training Center, Event Center en Support Center worden de gelokaliseerde
talen niet ondersteund.
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Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers
1

Windows

Mac OS X

Linux

Besturingssystemen

XP SP3, 2003 Server,
Vista 32-bits/64-bits,
Windows 7
32-bits/64-bits,
Windows 8
32-bits/64-bits,
Windows 8.1
32-bits/64-bits

10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Ubuntu 10x en 11x (Gnome), Red
Hat 5, 6, Open SuSE 11.4 Fedora
15, 16 (allen 32-bits)

Beschikbare
WebEx-services

Alle services

Meeting Center
Meeting Center Event Center
Training Center Event Training Center Remote Support
Center Sales Center
Remote Support

Minimale systeemvereisten
Processor

Intel Core2 Duo CPU
2.XX GHz- of
AMD-processor (2 GB
RAM aanbevolen)

Intel (512 MB RAM
of meer aanbevolen)

Intel of AMD x86

JavaScript

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript en cookies JavaScript en cookies
ingeschakeld
ingeschakeld

Overige

Active X ingeschakeld
(deblokkering voor IE
wordt aanbevolen) Java
6 of hoger

Java 6, libstdc++ 6.0,
GNOME/KDE-venstersysteem

Browsers
Internet Explorer

6, 7, 8 (32-bits/64-bits),
9 (32-bits/64-bits), 10
(32-bits/64-bits), 11
(32-bits/64-bits)

Mozilla
Firefox2

Meest recent

Safari
Chrome2

Meest recent

Meest recent

5, 6, 7 (alleen 10.9)
Meest recent

Meest recent
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Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor Windows XP en Internet Explorer 6

1

Een vergadering bijwonen op een Mac
• Vanaf Mac OS X 10.7 biedt Apple Java niet meer aan als onderdeel van het besturingssysteem van de
Mac. Aangezien WebEx voorheen vertrouwde op de browserinvoegtoepassing van Java voor het
automatisch downloaden van de vergadertoepassing voor nieuwe gebruikers, hadden die personen die
Java niet hadden geïnstalleerd problemen om een vergadering bij te wonen. We zijn nu niet meer
afhankelijk van Java. In plaats daarvan wordt de gebruiker gevraagd een kleine invoegtoepassing te
installeren die de installatie van de vergadertoepassing afhandelt en vervolgens de vergadering start.
• Wanneer u voor het eerst een gebeurtenis start of eraan deelneemt via Event Center in Safari 6.X en
Safari 7, treedt een probleem op. Nadat u WebEx hebt geïnstalleerd, is voor Safari vereist dat u de
invoegtoepassing vertrouwt voor de site die u gebruikt om de gebeurtenis te starten of om aan de
gebeurtenis deel te nemen. Daarna wordt de pagina vernieuwd, maar kunt u nog niet deelnemen aan de
gebeurtenis. Om deel te nemen, gaat u terug naar de koppeling die u oorspronkelijk hebt geselecteerd.
Zo kunt u deelnemen aan de gebeurtenis.

2

WebEx gebruiken in Chrome
• De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om
de extensie toe te voegen en de WebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers
deelnemen zonder de extra stappen te doorlopen.

Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor
Windows XP en Internet Explorer 6
Zoals u misschien weet, heeft Microsoft aangekondigd dat Windows XP vanaf 8 april 2014 niet langer wordt
ondersteund. Als u Windows XP gebruikt, raden we u sterk aan te upgraden naar een ondersteunde versie van
Windows. We begrijpen dat niet iedereen kan voldoen aan de planning van Microsoft, dus zal WebEx
ondersteuning voor Windows XP blijven bieden tot het einde van 2014. Er geldt hier één uitzondering: als er
een probleem optreedt met Windows XP waarvoor wijzigingen in Microsoft vereist zijn, kan WebEx dit
probleem niet oplossen, omdat Microsoft niet langer updates biedt. Vanaf januari 2015 biedt WebEx niet
langer ondersteuning voor Windows XP. We raden u aan vóór deze datum naar een ondersteunde versie van
Windows te upgraden.
Om op de hoogte te blijven van de huidige internetstandaarden, ondersteunt WebEx Internet Explorer 6 vanaf
versie WBS29.8 niet langer. We raden u aan te upgraden naar een recentere versie van Internet Explorer of
een andere browser te gebruiken voordat uw WebEx-site wordt bijgewerkt naar WBS29.8.

Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp
Aanvullende ondersteuning voor Citrix XenDesktop 5.0 en 5.5 en XenApp 6.5 indien zowel het
host-besturingssysteem als het virtuele besturingssysteem Windows (Windows XP of Windows 7) zijn. Host
OS is het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op de lokale computer van de eindgebruiker. Virtual OS is
het besturingssysteem dat door de server wordt geleverd.
Zie Bekende problemen en beperkingen voor aanvullende informatie.
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Functies voor meerdere platformen
Deze functies worden in alle WebEx-services ondersteund.
Meeting Center
Windows

Mac OS X

Linux

Vergaderingen hosten

Ja

Ja

Ja

Vergaderingen bijwonen

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

De indicator Deelnemer
gereed

Ja

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

Transcriptie van
vergadering verzenden

Ja

Nee

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Toepassingen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en annoteren

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en annoteren

Ja

Ja

Webinhoud delen

Ja

Ja

Ja
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Windows

Mac OS X

Linux

Extern bureaubladbeheer Ja

Ja

Ja

Extern toepassingsbeheer Ja

Ja

Ja

Extern webbrowserbeheer Ja

Ja

Ja

Extern beheer
bureaubladen

Ja

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen

alleen weergeven

alleen weergeven

Presentaties automatisch Ja
afspelen

Ja

Ja

Automatisch door
presentaties bladeren

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Ja

Ja

Nee

Videoweergave op
volledig scherm met
HD-video

Ja

Ja

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Ja

Ja

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

Medianet-functies
ondersteund

Ja

Nee

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Ja

Ja

Audio van derden (TSP)

Ja

Ja

Ja

persoonlijke conferenties Ja

Ja

Ja

Ja
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Windows

Mac OS X

Linux

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Enquête

Ja

Ja

Ja

Afdrukken

Ja

Nee

Nee

Bestandsoverdracht (Via basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Opmerkingen en
ondertiteling

Ja

Ja

Ja

Tabblad aangepaste
informatie

Ja

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Event Center
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Windows

Mac OS X

Linux

Ja

Ja

Ja

Gebeurtenissen bijwonen Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

De indicator Deelnemer
gereed

Nee

Ja

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Panelleden

Ja

Ja

Ja

V&A

Ja

Ja

Ja

Toepassingen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en annoteren

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en annoteren

Ja

Ja

Webinhoud delen

Ja

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen

alleen weergeven

alleen weergeven

Presentaties automatisch Ja
afspelen

Ja

Ja

Hostgebeurtenissen

Ja
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Functies voor meerdere platformen

Windows

Mac OS X

Linux

Automatisch door
presentaties bladeren

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Nee

Nee

Videoweergave op
Ja
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

Ja

Ja

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

Medianet-functies
ondersteund

Nee

Nee

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Nee
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Windows

Mac OS X

Linux

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Enquête

Ja

Ja

Ja

Afdrukken

Ja

Nee

Nee

Bestandsoverdracht (Via basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Tabblad aangepaste
informatie

Ja

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Nee

Nee

Windows

Mac OS X

Linux

Ondersteuningssessie
hosten

Ja

Ja

Ja

Ondersteuningssessie
bijwonen

Ja

Ja

Ja

Sessies opnemen

Ja

Nee

Nee

Externe computertoegang Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Bestanden delen en
annoteren

Ja

Nee

Nee

Support Center
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Windows

Mac OS X

Linux

Webinhoud delen
(vertegenwoordiger
klantenservice)

Ja

Nee

Nee

Webinhoud bekijken
(klant)

Ja

Ja

Nee

Extern afdrukken

Ja

Nee

Nee

Chatten

Ja

Ja

Ja

Externe computer
opnieuw opstarten en
aansluiten (veilige
modus)

Ja

Nee

Nee

Systeeminformatie van
gebruiker weergeven

Ja

Beperkt

Beperkt

Aanmelden als andere
gebruiker

Ja

Nee

Nee

Video van hoge kwaliteit Ja

Nee

Nee

HD-video

Nee

Nee

Videoweergave op
Ja, maar zonder
volledig scherm met
miniaturen
video van hoge kwaliteit

Nee

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Nee

Nee

Nee

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Nee

Nee

Nee

Medianet-functies
ondersteund

Nee

Nee

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Nee

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Nee

Nee

Nee

Nee
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Windows

Mac OS X

Linux

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

basis

basis

Windows

Mac OS X

Linux

Ja

Ja

Ja

Trainingssessies bijwonen Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

De indicator Deelnemer
gereed

Ja

Ja

Ja

Deelsessies

Ja

Ja

Ja

Bestandsoverdracht (Via basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

Training Center

Trainingssessies hosten
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Windows

Mac OS X

Linux

Praktijklabsessies

Ja

Ja

Nee

V&A

Ja

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Toepassingen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en annoteren

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
annoteren

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en annoteren

Ja

Ja

Bureaublad delen

Ja

Ja

Ja

Extern toepassingsbeheer Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en annoteren

Ja

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen

alleen weergeven

alleen weergeven

Presentaties automatisch Nee
afspelen

Nee

Nee

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Ja

Nee

Ja
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Windows

Mac OS X

Linux

Videoweergave op
Ja
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

Ja

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

Medianet-functies
ondersteund

Nee

Nee

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Enquête

Ja

Ja

Ja

Offline enquête-editor

Ja

Nee

Nee
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Windows

Mac OS X

Linux

De naam van tabbladen
wijzigen (voor het delen
van bestanden en
enquêtes)

Ja

Ja

Nee

Afdrukken

Ja

Nee

Nee

Bestandsoverdracht (Via basis
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Multimediabestanden

Ja

ja (QuickTime)

Nee

Zwevende
pictogrammenbalk

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Bekende problemen en beperkingen
Deze sectie bevat bekende problemen en beperkingen over de browsers en besturingssystemen die door WebEx
worden ondersteund. Zie de afzonderlijke release-opmerkingen voor elke service voor informatie over andere
bekende problemen.
Linux 64-bits ondersteuning
• 64-bits Linux-distributies worden officieel niet ondersteund.
• Firefox 64-bits wordt niet ondersteund.
Ondersteuning voor Microsoft Office 2010
• UCF-toolkit wordt niet ondersteund met 64-bits Microsoft Office 2010.
• De nieuwe animaties, overgangen en 3D-afbeeldingen die in Microsoft Office 2010 zijn geïntroduceerd,
worden niet ondersteund.
• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
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Ondersteuning voor Microsoft Office 2013
• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:
• Animaties en overgangen
• Ingesloten video- of audiobestanden
• PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster
• UCF-toolkit
• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementen mogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.
• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:
• De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.
• Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.
• Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het oorspronkelijke
lettertype.
• De grootte van vormen kan afwijken van de oorspronkelijke grootte.
• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.
• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 en 8.1 met de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 en 8.1 (64-bits) delen met de functie voor
bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
bureaublad delen.
Windows 2000
Vanaf deze versie wordt Windows 2000 niet meer ondersteund. Gebruikers van Windows 2000 kunnen
mogelijk nog wel deelnemen aan vergaderingen, maar dit is geen garantie.
Mac OS
• Gebruikers van Mac OS X 10.5 of eerder kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.
• Gebruikers van het Mac PowerPC-platform kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.
• de WebEx Network Recording Player biedt geen ondersteuning voor het converteren van opnamen naar
de MP4-indeling op Mac-systemen.
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Firefox 4.0 of hoger
Het Windows-besturingssysteem ondersteunt alleen de 32-bits versie van Firefox.
Citrix XenDesktop en XenApp
• Door een architectonische beperking van de virtuele bureaubladomgeving werkt het versturen van video
mogelijk niet optimaal. Bovendien kan het aantal beelden per seconde bij het versturen van video tijdens
een vergadering zeer laag zijn. Hierdoor verloopt het versturen van video door de gebruiker niet optimaal.
• Sommige videobestanden kunnen in een virtuele bureaubladomgeving niet gedeeld worden.
• Indien het host-besturingssysteem Mac OS is, kan het zijn dat de webcam en de microfoon (extern of
geïntegreerd) niet herkend worden, waardoor deze tijdens een vergadering niet gebruikt kunnen worden.
• Remote Access en Access Anywhere worden niet ondersteund, omdat na het opnieuw opstarten van het
besturingssysteem de Remote Access- en Access Anywhere-agenten automatisch door het onderliggende
Citrix-platform worden verwijderd.
• Gebruikers van Productiviteitstools kunnen geen Eén klik-vergadering starten of een geplande vergadering
starten vanuit Outlook.
• Bij gebruik van de Productiviteitstools als een gepubliceerde app in XenApp moet een gebruiker zich
afmelden bij de app Productiviteitstools alvorens deze te sluiten. Anders wordt de sessie-id niet
automatisch van de server gewist.
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Wanneer u met behulp van PAC-proxy een vergadering start of bijwoont op Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
crasht de vergadertoepassing. Dit is een bug in het besturingssysteem die is gemeld bij Apple (Apple-bugrapport
# 11844696). Het probleem was opgelost in de Mac OS X 10.8.2 build.
Internet Explorer 10 en 11
De 'Uitgebreide beveiligde modus' in Internet Explorer 10 en 11 op het bureaublad wordt niet ondersteund.
Aangezien er in deze modus geen invoegtoepassingen worden gebruikt om te browsen, worden de add-ons
van WebEx uitgeschakeld en kan er niet worden gedownload via ActiveX of Java. Gebruikers kunnen wel
gewoon de TFS-oplossing (Temporary Folder Solution) gebruiken om een vergadering bij te wonen. Gebruikers
kunnen de functie 'Uitgebreide beveiligde modus' ook uitschakelen om de vergadering op een normale manier
bij te wonen.
Windows 8 en 8.1
• Gebruikers kunnen geen Excel-bestanden delen op apparaten met 32-bits en 64-bits versies van Windows
8 en 8.1 met gebruik van 32-bits en 64-bits versies van Excel.
• U moet Adobe Reader hebben om PDF-bestanden te kunnen delen.
• Bij het delen van Microsoft PowerPoint-bestanden in de modus 'Printerstuurprogramma' wordt bepaalde
inhoud mogelijk niet weergegeven. We raden aan in plaats daarvan onze standaardmodus 'UFC',
toepassingen delen of bureaublad delen te gebruiken.
• Voor het delen van bestanden raden we aan een 32-bits versie van Microsoft Office te gebruiken omdat
de 64-bits versie van Word niet wordt ondersteund.
• Als een presentator Windows 8 of 8.1 gebruikt en zijn of haar toepassing of bureaublad deelt, zien andere
deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen waar deelvensters
zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het bedieningspaneel
Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de deelindicatoren.
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We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk deelvensters te openen
om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.
• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.
Alleen Windows 8.1
• Het delen van Word-bestanden voor de 32-bits versie van Microsoft Office 2010 wordt niet ondersteund
in Windows 8.1. We raden aan in plaats daarvan gebruik te maken van toepassingen delen of bureaublad
delen.
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Productiviteitstools
In deze release-opmerkingen vindt u meer informatie over de functies, ondersteunde versies, bekende
problemen en beperkingen met betrekking tot de WebEx-productiviteitstools.
• Nieuw, pagina 33
• Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's, pagina 35
• Bekende problemen en beperkingen voor Windows, pagina 40
• Bekende problemen en beperkingen voor Mac, pagina 44

Nieuw
WBS29.8.1
WebEx-balpictogram
Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.
WBS29.8
Fase 1 van de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools
De eerste Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools voor WebEx-centers is beschikbaar vanaf WBS29.8.
Deze versie biedt ondersteuning voor Mac OS 10.6 tot en met Mac OS 10.9. De versie kan u helpen bij het
gebruik van WebEx met Microsoft Outlook op de Mac. De volgende functies zijn opgenomen:
• Eenmalige en terugkerende vergaderingen plannen en bijwerken, waaronder CMR Cloud-vergaderingen
(Collaboration Meetings Rooms) en eenmalige en terugkerende trainingssessies.
• Gebeurtenissen plannen en bijwerken.
• WebEx-audio is momenteel het enige ondersteunde verbindingstype.
• Een directe vergadering of trainingssessie starten.
• HTML-e-mailuitnodigingen worden ondersteund.
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De Mac-versie van de productiviteitstools en HTML-e-mailuitnodigingen bieden geen ondersteuning voor
WebEx TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid).
Windows-versie van WebEx-productiviteitstools
• Met de functie Probleemrapport verzenden kunt u eenvoudig alle logbestanden van de Productiviteitstools
bij een e-mailbericht voegen zodat u deze direct naar het ondersteuningsteam kunt sturen.
• HTML-e-mailuitnodigingen worden ondersteund.
• Net als bij Lync 2010 staat de integratie met Lync 2013 gebruikers toe rechtstreeks via het chatvenster
een WebEx-vergadering te starten en de uitnodiging te versturen.
•

• De status 'In een WebEx-vergadering' is niet meer beschikbaar.
• Het is niet meer mogelijk een WebEx-vergadering rechtstreeks vanuit het snelmenu van Lync te
starten.

• Voor websites die WebEx TelePresence-vergaderingen ondersteunen, zijn bepaalde problemen met het
weergeven van een overzicht van deze WebEx TelePresence-vergaderingen in Mijn WebEx opgelost.
WBS29
Ondersteuning voor integratie met TelePresence
De volgende bruikbaarheidsverbeteringen zijn aangebracht voor het plannen en starten van WebEx
TelePresence-vergaderingen met WebEx Meeting Center en Cisco TelePresence door gebruik te maken van
WebEx-productiviteitstools en Microsoft Outlook:
• De eerste keer dat een gebruiker een WebEx TelePresence-vergadering maakt, worden Help-ballonnen
en knopinfo weergegeven.
• De deelvensters met opties voor WebEx- en TelePresence-vergaderingen kunnen worden samengevouwen.
• Als u een WebEx TelePresence-vergadering plant en vervolgens opnieuw opent, geven statusindicatoren
aan of er een WebEx-vergadering is toegevoegd en of er TelePresence-ruimten zijn gereserveerd voor
de vergadering en deelnemers voor video-inbellen zijn toegevoegd.
Uw systeem moet aan de volgende vereisten voldoen om WebEx-productiviteitstools te gebruiken voor het
plannen van WebEx TelePresence-vergaderingen:
• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) versie 14.3.2
• Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) versie 3.1
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Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's
Ondersteuning voor Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Windows
versie/ Microsoft 2000
Exchange Server
versie

Windows
XP SP2

Windows Windows
Server 2003 Vista

Windows Windows Mac OS
7
8
10.6 tot
10.8

Microsoft Outlook Ja
2000 SP3/
Microsoft
Exchange Server
2000

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft Outlook Ja
XP SP2/ Microsoft
Exchange Server
2003

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Microsoft Outlook Nee
XP SP3/ Microsoft
Exchange Server
2003

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Microsoft Outlook Nee
2003 SP1, SP2/
Microsoft
Exchange Server
2003

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Microsoft Outlook Nee
2007/ Microsoft
Exchange Server
2003

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Outlook Nee
2010 (32-bits en
64-bits)/Microsoft
Exchange Server
2007 (ondersteund
in WBS27.22 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Outlook Nee
2010 (32 bit en 64
bit)/Microsoft
Exchange Server
2010

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee
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Microsoft Outlook Windows
versie/ Microsoft 2000
Exchange Server
versie

Windows
XP SP2

Windows Windows
Server 2003 Vista

Windows Windows Mac OS
7
8
10.6 tot
10.8

Microsoft Outlook Nee
2010 (32 bit en 64
bit)/Microsoft
Office 365 Hosted
Exchange Server

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Outlook Nee
2013 en Microsoft
Outlook 2013
SP1/Microsoft
Exchange 2013

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Microsoft Outlook Nee
Mac 2011 versie
14.1.3

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ondersteuning IBM Lotus Notes
IBM Lotus Notes Windows 2000
versie/ Domino
Server versie

Windows XP
SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

IBM Lotus
Notes/Domino
Server 6.5.3,
6.5.4, 6.5.5,
7.0.0, 7.0.1,
7.0.2

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

IBM Lotus
Notes/Domino
Server 8.0.0,
8.0.1

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

IBM Lotus
Nee
Notes 8.5
(32-bits, in
Notes)/Domino
Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
(ondersteund in
WBS28 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja
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IBM Lotus Notes Windows 2000
versie/ Domino
Server versie

Windows XP
SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

IBM Lotus
Ja
Notes 9.0
(32-bits)/Domino
Server 9.0
(ondersteund in
WBS29.3 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ondersteuning van chattoepassing
Naam en versie Windows XP
chattoepassing SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows 8

Yahoo
Messenger
7.0-8.3, 9.0, 10

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

AIM
Ja
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

Ja

Ja

Ja

Nee

Skype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Google Talk
1.0.0.105,
nieuwste versie

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

IBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

IBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(opgenomen in
Lotus Notes)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Office Ja
Communicator
2005, 2007

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Office Ja
Communicator
2007 R2

Ja

Ja

Ja

Ja
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Naam en versie Windows XP
chattoepassing SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows 8

Windows
Ja
Messenger 2009

Ja

Ja

Ja

Nee

Windows
Messenger 4.7

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

MSN Messenger Ja
5.1-8.5

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Lync
Communicator

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning voor Microsoft Office
Versie
Microsoft
Office

Windows
2000

Windows XP Windows
SP2
Server 2003

Windows
Vista

Windows 7

Windows 8

Microsoft
Office 2000

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Microsoft
Office XP,
2003, 2007

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft
Ja
Office 2010
(32-bits en
64-bits)
(ondersteund
in WBS27.22
EP4 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Naam en versie Windows 2000
browser

Windows XP
SP2

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Microsoft
Internet
Explorer 6.0

Ja

Nee

Nee

Nee

Browserondersteuning

Ja
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Naam en versie Windows 2000
browser

Windows XP
SP2

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Microsoft
Internet
Explorer 7.0

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 8.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 9.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 10.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft
Internet
Explorer 11.0

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Mozilla Firefox Ja
3-10

Ja

Ja

Ja

Ja

Mozilla Firefox Nee
17 (ondersteund
vanaf WBS28.0)

Ja

Nee

Ja

Ja

Citrix Support (WBS26.45 tot WBS28)
Citrix versie

Integratie met Microsoft Outlook
2010

Integratie met Lotus Notes 8.5.3

Citrix XenDesktop 5.5

Ja

Ja

Citrix XenDesktop 5.6 (ondersteund Ja
vanaf WBS28.4)

Ja

Citrix XenApp Share Desktop 6.0

Ja

Ja

Citrix XenApp Share Desktop 6.5
(ondersteund vanaf WBS28.4)

Ja

Ja
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Bekende problemen en beperkingen voor Windows
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services, tenzij anders vermeld.
Ondersteuning voor Lync 2013
De ondersteuning voor Lync 2013 is beperkt, omdat de status van een gebruiker niet kan worden gewijzigd
in de productiviteitstools en het programma geen ondersteuning meer bood voor opname van een menu-item
van WebEx in het snelmenu van Lync.
Stille upgrade
Bij bepaalde stille upgrades wordt de versie van de Productiviteitstools onjuist weergegeven op het
bedieningspaneel. Dit probleem heeft geen invloed op de functies van de Productiviteitstools en zal in een
toekomstige release worden opgelost.
Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd
Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.
De optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx is altijd uitgeschakeld
In WBS29 en hoger is de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx standaard uitgeschakeld voor
elke WebEx-vergadering. Een ingestelde waarde blijft niet behouden. Als u de optie wilt inschakelen, moet
u dit elke keer doen als u een nieuwe vergadering plant. Dit gedrag is gewijzigd ten opzicht van WBS28. Als
u deze optie in die release had ingeschakeld voor een vorige vergadering, bleef die instelling behouden voor
volgende vergaderingen.
Aanmelden met een account voor eenmalige aanmelding
Gebruikers die Internet Explorer 6 en hoger gebruiken en die zich via een account voor eenmalige aanmelding
(SSO) moeten aanmelden bij WebEx-productiviteitstools ondervinden mogelijk problemen als hun IdP voor
eenmalige aanmelding niet compatibel is met Internet Explorer 6 en hoger.
Ondersteuning voor meerdere platformen
De productiviteitstools zijn alleen beschikbaar voor het Microsoft Windows-platform. Ze zijn momenteel niet
beschikbaar voor Mac, Linux, Unix en Solaris.
Integratie met Microsoft Outlook
• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De verwijderde of opnieuw geplande
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Outlook-agenda's van de deelnemers.
• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Outlook.
• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Outlook waarvoor de optie Dempen bij binnenkomst
is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij de sessie
aanmelden.
• Als de instellingen voor de tijdzone in de Outlook-software verschillen van die op de WebEx-site, wordt
een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook, niet goed weergegeven op de
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WebEx-site. De tijdzone voor de vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de
Outlook-agenda's van de deelnemers.
• Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:
• Het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren.
• Het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.
• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.
• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.
• Het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.
• Het is niet mogelijk om testen en cursusmateriaal toe te voegen.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.
• Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:
• Het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.
• Het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.
• Het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.
• Als u een vergadering plant met Microsoft Outlook en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Outlook.
• Als u meerdere vergaderingen in Outlook selecteert en u ze tegelijkertijd verwijdert of verplaatst, worden
deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.
• Wanneer u een nieuwe vergadering met Outlook plant door een bestaande vergadering te kopiëren, wordt
er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor zowel de oorspronkelijke als de gekopieerde
vergadering.
• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.
• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Integratie met Lotus Notes
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• Het is niet mogelijk om TSP-telefonie op te geven wanneer u een WebEx-vergadering plant via Integratie
met Lotus Notes.
• Voor WebEx-integratie met Lotus Notes moet er voor een script worden ingevoegd voor de
Domino-database voor elke gebruiker. Als gevolg hiervan kan een gebruiker van Notes die beschikt
over bewerkingsrechten, Integratie met Lotus Notes niet installeren door de beschikbare MSI via de
ondersteuningspagina uit te voeren. Wanneer een gebruiker van Lotus Notes over de rechten 'Bewerken'
beschikt, moet een Domino-beheerder het WebEx Lotus Notes-beheerprogramma gebruiken om een
WebEx-script aan de Notes-database toe te voegen.
• Alleen een Lotus Notes-gebruiker met de rechten 'Beheerder' en 'Ontwerper' kan de WebEx-integratie
met Lotus Notes via het bestand MSI-bestand voor de integratie installeren.
• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De terugkerende vergadering wordt echter
wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de deelnemers.
• Wanneer een terugkerende WebEx-vergadering om een bepaald aantal weken in de Lotus Notes-agenda
wordt gepland (tweewekelijks, driewekelijks enzovoort), wordt de terugkerende vergadering op de
WebEx-servicesite wekelijks in plaats van om een bepaald aantal weken gepland. De terugkerende
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de
deelnemers.
• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Lotus Notes.
• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Lotus Notes waarvoor de optie Dempen bij
binnenkomst is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij
de sessie aanmelden.
• Als de instellingen voor de tijdzone in de Lotus Notes-software verschillen van die op de WebEx-site,
wordt een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, niet goed weergegeven
op de WebEx-site. De tijdzone voor de planning van de vergadering wordt echter wel correct weergegeven
in de Lotus Notes-agenda's van de host en deelnemers.
• Aangezien Integratie met Lotus Notes geen gebruikmaakt van een e-mailsjabloon, is het niet mogelijk
om de inhoud te configureren van de uitnodigingsberichten van de host en deelnemer voor
WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Lotus Notes.
• Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:
• Het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren
• Het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.
• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.
• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.
• Het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.
• Het is niet mogelijk om testen en cursusmateriaal toe te voegen.
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• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.
• Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:
• Het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.
• Het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.
• Het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.
• Als u een vergadering plant met Lotus Notes en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Lotus Notes.
• Als u meerdere vergaderingen in Lotus Notes selecteert en u ze vervolgens verwijdert of verplaatst,
worden deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.
• Wanneer u een nieuwe vergadering met Lotus Notes plant door een bestaande vergadering te kopiëren,
wordt er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor de oorspronkelijke vergadering en wordt deze met
de vergadering gekopieerd.
• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.
• Als een host een al met Integratie met Lotus Notes geplande vergadering bewerkt en deelnemers toevoegt,
wordt de informatie over de deelnemers niet weergegeven op de WebEx-servicesite. Als gevolg hiervan
wordt deze vergadering voor dergelijke deelnemers niet weergegeven in de lijst Mijn vergaderingen met
vergaderingen waarvoor ze zijn uitgenodigd.
Integratie met TelePresence
De volgende problemen zijn van toepassing op de WebEx-integratie met TelePresence:
• Gedeelde vergaderingen plannen: als uw beheerder de integratie met TelePresence voor uw
WebEx-website heeft ingeschakeld, kunt u met Microsoft Outlook voor Windows WebEx
TelePresence-vergaderingen plannen. Deze optie is alleen beschikbaar voor websites waarvoor de optie
integratie met TelePresence is ingeschakeld.
• Resources toevoegen: wanneer u een WebEx-vergadering met Outlook plant en TelePresence-resources
of deelnemers voor video-inbellen toevoegt, wordt er automatisch een gedeelde WebEx
TelePresence-vergadering gepland. Als u deze resources niet toevoegt, wordt deze vergadering alleen
voor WebEx. Statusindicatoren (groen vinkje) geven aan dat u een TelePresence-vergadering hebt
geboekt als u hiervoor resources hebt toegevoegd.
• HTML-e-mailuitnodigingen: de Windows-versie van Productiviteitstools voor WebEx
TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid) biedt momenteel geen ondersteuning voor het verzenden
van HTML-e-mailuitnodigingen.
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• Tijdzone en zomertijd
• De tijdzone voor de WebEx-website moet overeenkomen met de tijdzone van de Cisco TelePresence
Management Suite, anders wordt de vergadertijd niet gesynchroniseerd.
• Wanneer de zomertijdinstellingen (Daylight Savings Time) voor uw WebEx-website en de Cisco
TelePresence Management Suite verschillen, is het mogelijk dat uw vergadering een uur afwijkt
van de planning. Als dit gebeurt, moet er opnieuw worden gepland. Als dit probleem optreedt bij
een reeks vergaderingen waarvan bepaalde vergaderingen vóór de zomertijd (Daylight Savings
Times) plaatsvinden en bepaalde vergaderingen erna, wordt aangeraden twee reeksen vergaderingen
te maken: één reeks vergaderingen die eindigt voordat de zomertijd begint en een tweede reeks
vergaderingen die begint nadat de zomertijd begint.
• Terugkerende vergaderingen
• Wijzigingen voor terugkerende vergaderingen volgen het gedrag van de huidige WebEx Meeting
Center-productiviteitstools (eenmalige uitzonderingen op terugkerende reeksen worden niet
ondersteund). Daarnaast worden herhalingswijzigingen niet bijgewerkt voor de
TelePresence-systemen.
• Cisco Unified MeetingPlace-audio: de versie van WebEx-productiviteitstools die de WebEx-integratie
met Cisco TelePresence ondersteunt, ondersteunt Cisco Unified MeetingPlace-audio niet. Als u de versie
Cisco Unified MeetingPlace-productiviteitstools hebt geïnstalleerd en u af en toe een gecombineerde
WebEx- en TelePresence-vergadering wilt plannen met gebruik van WebEx- of TSP-audio, moet u de
Smart Scheduler in Cisco TelePresence Management Suite (TMS) gebruiken om deze vergadering te
plannen. Een gebruiker kan niet twee versies van WebEx-productiviteitstools tegelijk hebben geïnstalleerd.
WebEx Eén-klik/integratie met chattoepassingen/integratie met Microsoft Office
• Als u gepersonaliseerde deelnamekoppelingen gebruikt om de namen en e-mailadressen van de deelnemers
automatisch in te vullen op de pagina Vergadering bijwonen, is het mogelijk dat bepaalde e-mailgateways
de koppelingen afbreken. De deelnemers kunnen nog wel op de koppeling klikken, maar ze kunnen niet
automatisch aan de vergadering deelnemen via de koppeling. Ze moeten hun naam en e-mailadres
opgeven om deel te kunnen nemen. Er is op dit moment geen oplossing bekend voor dit probleem.
• Wanneer u de gebruikersinterface Eén-klik gebruikt, is het niet mogelijk om een deelnemer uit te nodigen
als een lid van het verkoopteam of als panellid.
• Als de integratie met de chattoepassing is geïnstalleerd met een stil installatieprogramma, moet de
gebruiker zich eerst afmelden en vervolgens weer aanmelden bij de chattoepassing voordat de
integratiefuncties van de WebEx-productiviteitstools worden weergegeven.

Bekende problemen en beperkingen voor Mac
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services tenzij dit expliciet wordt
vermeld.
Nieuwe versie van de Productiviteitstools voor Mac
• De WebEx-productiviteitstools voor Mac bieden momenteel geen ondersteuning voor bepaalde
geavanceerde WebEx-instellingen en -functies, het toewijzen van vervangende hosts, plannen namens
anderen, de optie om gebruikers toe te staan via het vergaderingnummer deel te nemen, integratie met
TelePresence, enzovoort.
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• WebEx-productiviteitstools voor Mac bieden momenteel geen ondersteuning voor WebEx
TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid).
• De huidige versie van WebEx-productiviteitstools voor Mac is alleen beschikbaar in het Engels. In
toekomstige versies zal ondersteuning voor andere talen worden toegevoegd.
Ondersteuning voor Microsoft Outlook
De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools kent de volgende bekende problemen en beperkingen met
betrekking tot ondersteuning voor Microsoft Outlook:
• Alleen versie 14.1.3 of hoger van Microsoft Outlook voor Mac wordt ondersteund.
• Alleen vergaderingen die vanuit WBS29.8 of hoger zijn gepland, worden ondersteund. Vergaderingen
die zijn gepland met eerdere versies van WebEx-centers worden niet ondersteund.
• Vergaderingen vanuit Cisco WebEx Meetings Server worden niet ondersteund.
• Plannen namens een andere host wordt momenteel niet ondersteund. Daarnaast worden vergaderingen
die namens andere hosts zijn gepland via de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, niet
ondersteund.
• Sommige bekende problemen kunnen optreden bij het gebruik van WebEx-productiviteitstools met
Microsoft Exchange Server 2007 en Microsoft Outlook voor Mac.
• Als een gebruiker de WebEx-vergadering bijwerkt vanuit de agendaweergave van Outlook in plaats van
het bewerkingsvenster van de vergadering, treden bepaalde problemen op vanwege bepaalde
Outlook-gedragingen die buiten de controle van de WebEx-productiviteitstools in de agendaweergave
liggen.
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WebEx Audio
WebEx Geïntegreerde audio levert een telefonische audioconferentieservice van hoge kwaliteit en met
geavanceerde functies. Deze service kan zelfstandig worden gebruikt, maar de service kan ook volledig
worden geïntegreerd in een WebEx-vergadering.
• Functies, pagina 47
• Veelgestelde vragen, pagina 48
• Audio-opties, pagina 48
• Audiofuncties vergelijken, pagina 50

Functies
WebEx-audio (hybride geluid)
WebEx-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om een audioconferentie bij te wonen via hun
computer (VoIP) of telefoon. Deze functie kan tijdens een vergadering niet worden in- of uitgeschakeld. De
functie is altijd beschikbaar zolang het WebEx-geluid beschikbaar is in een vergadering. Functies als het inen uitschakelen van het geluid, pictogrammen en meldingen voor actieve sprekers werken op precies dezelfde
wijze voor deelnemers. De deelnemers kunnen op elk gewenst moment van hun computer overschakelen naar
een telefoon en vice versa. De status van de deelnemers en de modus die ze gebruiken om verbinding met de
conferentie te maken, worden weergegeven in de lijst Deelnemers.
WebEx-audio (hybride geluid) wordt ondersteund voor de volgende services en platformen:
Ondersteuning voor
WebEx-audio (hybride
geluid)

Windows

Macintosh

Linux

Solaris Meeting Center

Ja

Ja

Ja

Training Center

Ja

Ja

Ja

Event Center

Nee

Nee

Nee

Support Center

Nee

Nee

Nee
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Veelgestelde vragen
V: Wat is de capaciteit van WebEx-audio?
A: WebEx-audio heeft een capaciteit van 1.000 deelnemers voor alle ondersteunde WebEx-services met 500
deelnemers via de telefoon en 500 via geïntegreerde VoIP van WebEx.
V: Gelden er belrestricties voor bepaalde locaties?
A: Ja, deze beperkingen worden beschreven in het volgende document: http://www.webex.com/pdf/tollfree_
restrictions.pdf
V: Biedt WebEx-audio ondersteuning voor een gemengde modus of een hybride audioconferentie?
A: Ja, WebEx-audio ondersteunt hybride geluid bij specifieke services. (raadpleeg de bovenstaande tabel).

Audio-opties
Opmerking

Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de ondersteunde audio-opties
voor de verschillende besturingssystemen.
Beschikbaar in
Functie

Beschrijving

WebEx-teleconferentie Deze audio-optie is
geïntegreerd in uw online
WebEx-sessie. U kunt
kiezen uit de volgende
opties:
• Inbellen: WebEx
levert een betaald of
gratis
telefoonnummer dat
u kunt bellen om deel
te nemen aan de
sessie (er zijn ook
algemene nummers
beschikbaar).
• Terugbellen: Wanneer
u aan een sessie wilt
deelnemen, geeft u
uw telefoonnummer
op zodat u wordt
teruggebeld door
WebEx.
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Meeting
Center

Event Center Support
Center

Training
Center

Ja

Ja

Ja

Nee

WebEx Audio
Audio-opties

Beschikbaar in
Functie

Beschrijving

Geluidsuitzending

Meeting
Center

Event Center Support
Center

Training
Center

Audio in één richting, voor Nee
vergaderingen waarbij
deelnemers alleen luisteren.
De host spreekt via een
microfoon die op zijn of
haar computer is
aangesloten.

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
VoIP-audio
(Voice-over-IP)

In plaats van de telefoon
Ja
kunt u de computer
gebruiken om het geluid via
internet te verzenden.

Alleen
Windows

Ja

Alleen
Windows

persoonlijke
conferenties

Met Persoonlijke
Ja
conferentie kunt u een
audioconferentie starten en
de vergadering vervolgens
eventueel uitbreiden naar
een online vergadering
inclusief een
videoconferentie.

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Een account voor
Persoonlijke conferentie
beschikt maximaal over
drie sets toegangsnummers
(toegangscodes voor de
host en deelnemers). Als u
zich wilt aanmelden voor
een Persoonlijke
conferentie-account gaat u
naar het tabblad Mijn
WebEx en selecteert u
Persoonlijke conferentie.
Andere
Gebruik een
teleconferentieservice teleconferentieservice van
een derde partij.

Ja
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Audiofuncties vergelijken
Functie

Beschrijving

Audio-uitzending WebEx
2
Audio

Geïntegreerde persoonlijke
VoIP
conferenties

Conferentiegrootte

Houd bij het kiezen van
een audio-optie rekening
met de grootte van de
groep die deelneemt aan
uw sessie.

3000
deelnemers

500
deelnemers
(1.000 voor
Training
Center)

500
deelnemers

Meerdere sprekers

Hoeveel actieve sprekers
deelnemen aan de
conferentie

Standaard
Geen
Geen
kunnen alleen beperkingen beperkingen
de hosts,
presentatoren
en panelleden
spreken

Geen
beperkingen

Toon voor aanmelden WebEx kan een signaal
Nee
en afsluiten
weergeven om u te laten
weten wanneer deelnemers
zich voor de vergadering
aanmelden of de
vergadering verlaten.

Ja

Nee

Ja

Dempen bij
binnenkomst

De microfoon van de
deelnemer automatisch
dempen zodra deze de
sessie bijwoont.

Ja

Ja

Nee

De audioconferentie
automatisch starten

Start het geluid wanneer Ja
een deelnemer zich
aanmeldt voor de sessie.
Als de host zich nog niet
heeft aangemeld, krijgen
de deelnemers een
opgenomen bericht te
horen dat de host zich nog
niet heeft aangemeld.
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1.000
deelnemers
(500 via
de
telefoon
en 500 via
WebEx
VoIP)

N.v.t.

Optioneel Nee

Optioneel

WebEx Audio
Audiofuncties vergelijken

Functie

Beschrijving

Audio-uitzending WebEx
2
Audio

Geïntegreerde persoonlijke
VoIP
conferenties

De
standaardinstellingen
opslaan

Sla de standaard
Ja
audio-instellingen op in
uw Mijn WebEx-profiel
zodat u eenvoudiger
sessies met uw
voorkeursinstellingen kunt
starten en plannen.

Ja

Ja

Ja

Rapporten

Voer rapporten uit waarin Ja
uw WebEx-audiogebruik
wordt weergegeven.

Ja

Ja

Ja

TCP/UDP-ondersteuning WebEx ondersteunt de
Ja
protocollen UDP en TCP.

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ondersteuning voor
WebEx-audiovergadering Ja
WebEx-audiovergadering (hybride geluid) waarbij
(hybride geluid)
deelnemers de flexibiliteit
hebben om een
vergadering bij te wonen
via de telefoon of via hun
computer (VoIP).

Ja

Nee

N.v.t.

2 WebEx-audio is voorzien van hybride geluid.
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WebEx Audio
Audiofuncties vergelijken
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Video
WebEx Meeting Center, Training Center en Support Center beschikken over functionaliteit voor HD-video.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center en Support Center bieden nog steeds ondersteuning
voor video met hoge kwaliteit.
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van uw WebEx -servicesite voor uitgebreide
instructies voor het gebruik van WebEx Video.
• Nieuw, pagina 53
• Eigenschappen van HD-video, pagina 54
• Integratie van Cisco Medianet Integration-Ondersteuning voor Prestatiecontrole met Network Management
Systems, pagina 56
• Vereisten, pagina 56
• Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit, pagina 57
• Ondersteunde camera's voor HD-video, pagina 58
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 58

Nieuw
WBS28.8
Ondersteuning voor HD-video voor weergaven op volledig scherm
Vanaf WBS28.4 kunnen gebruikers van WebEx Meeting Center en WebEx Training Center HD-video (720p)
verzenden en ontvangen in zowel een uitgebreide als volledige schermweergave. Voorheen was HD-video
alleen beschikbaar in de uitgebreide weergave in het volledige scherm. Nu ondersteunen beide weergaven
HD-video. Voor aanvullende informatie over het verbruik van bandbreedte, systeemvereisten voor HD-video
en beheerdersopties voor het in- en uitschakelen van HD-video voor uw site, gaat u naar het whitepaper Cisco
WebEx-netwerkbandbreedte op http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/
white_paper_c11-691351.pdf
Verbeterde compatibiliteit USB-camera
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Eigenschappen van HD-video

WBS28.7 biedt betere ondersteuning voor een bestaande MJPEG-kleurruimte (I420) en ondersteunt nu ook
YUV422, waardoor er meer USB-videocamera's door WebEx Meeting Center, Events Center en Training
Center worden ondersteund.
Decodering van HD-video offloaden naar GPU
Vanaf WBS28.4 kunnen ondersteunde GPU-chipsets decoderingsbewerkingen offloaden van de host-CPU.
Integratie van Cisco Medianet
Vanaf WBS28.4 worden metagegevens ondersteund om het netwerk bewust te maken van de vijf
WebEx-mediastromen.

Eigenschappen van HD-video
Functie

Beschrijving

Meeting Event Center
Center

Training Support Center
Center

Tot
HD-resolutie
(720p)

Video kan worden
weergegeven met
resoluties tot wel 720p
(1280x720,
HD-resolutie).

Ja

Nee

Ja

Nee

Resolutie van
hoge kwaliteit
(360p)

U kunt nu gebruikmaken Ja
van een videoresolutie
van hoge kwaliteit tot
360p (640x360).

Ja

Ja

Ja

Videoweergave Videoweergave op
Ja
op volledig
volledig scherm voor
scherm
HD-video of
videoweergave van hoge
kwaliteit (afhankelijk
van de grootte van de
monitor) en vijf
videominiaturen.

Ja

Ja

Ja (maar omvat
geen
videominiaturen)

Uitgebreide
weergave in
volledig
scherm

Ja (Uitgevouwen
Ja
volledig-schermweergave
zonder HD-video)

De weergave van de
Ja
actieve sprekers kan
worden weergegeven op
het volledige scherm,
waardoor u ook
HD-video kunt
ontvangen.
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Video
Eigenschappen van HD-video

Functie

Beschrijving

Meeting Event Center
Center

Training Support Center
Center

Videoweergave
van actieve
spreker
weergeven
voor delen op
volledig
scherm

Zwevende weergave van Ja
de actieve spreker bij
delen in de
volledig-schermweergave.

Ja

Ja

Bij weergave op
volledig scherm ziet
de
vertegenwoordiger
van de
klantenservice de
video in een
afzonderlijk
deelvenster. De
klant ziet de video
als een onderdeel
van de klantconsole.

Video met
zelfweergave
weergeven
voor delen op
volledig
scherm

Video met zelfweergave Ja
weergeven in het
hoofdvenster voor video
tijdens het delen in de
volledig-schermweergave.
Verzenden van video
starten of stoppen vanuit
het venster voor
zelfweergave.

Ja

Ja

Nee

Schakelen naar Automatische
Ja
actieve spreker videoschakeling naar de
luidste actieve spreker.

Ja

Ja

Nee

Videominiaturen Videogebaseerde
deelnemerslijst met
videominiaturen.

Ja

Ja

Ja

Nee

Video
automatisch
aanpassen

Automatische
Ja
configuratie van de
videokwaliteit van de
deelnemers op basis van
de beschikbare
netwerkbandbreedte.

Ja

Ja

Ja

Camera hot
plug-in

De deelnemers kunnen
tijdens een vergadering
verbinding maken met
en schakelen tussen
webcams.

Ja

Ja

Ja

Ja

Video
blokkeren

De presentator kan
Ja
bepalen wiens video
wordt weergegeven voor
alle deelnemers.

Ja

Ja

Nee
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Video
Integratie van Cisco Medianet Integration-Ondersteuning voor Prestatiecontrole met Network Management Systems

Functie

Beschrijving

Meeting Event Center
Center

Decodering
van HD-video
offloaden naar
GPU

Ondersteunde
Ja
GPU-chipsets kunnen
decoderingsbewerkingen
offloaden van de
host-CPU.

Nee

Training Support Center
Center
Nee

Nee

Integratie van Cisco Medianet Integration-Ondersteuning voor
Prestatiecontrole met Network Management Systems
Vanaf WBS28.4 op een Cisco-netwerk, biedt Cisco Medianet ondersteuning voor realtime, end-to-end
verzameling van gegevens, controle van prestaties met vertraging, streamen van verliesgevoelige WebEx-video's
en media en streamen van VoIP audio als u op een Cisco-netwerk werkt door een Cisco partner Network
Management System (er van uitgaand dat het Network Management System de Medianet MSI 3.1.1 REST
API ondersteund), rechtstreeks vanuit machines van gebruikers die de toepassing WebEx Meeting Center
hebben geïnstalleerd. Zie http://www.cisco.com/go/medianet voor meer informatie.
Door de functie voor Prestatiecontrole van Cisco Medianet met WebEx te gebruiken op een Cisco-netwerk,
kunnen netwerkbeheerders eenvoudig zien, begrijpen en rapporteren of individuele gebruikers wel of niet de
juiste media-ervaringen hebben: bijvoorbeeld of zij tijdens hun sessies wel of niet latentie, jitter of verlies
ondervinden, zelfs voordat zij hun problemen hebben gerapporteerd. De Prestatiecontrole van Medianet geeft
netwerkbeheerders beter inzicht in wat er in hun voor Medianet geschikte netwerk gebeurt en de
rich-media-ervaring die zij aan hun gebruikers bieden. Cisco Medianet maakt uw netwerk slimmer en meer
mediabewust.

Vereisten
WebEx-video werkt op elke computer die voldoet aan de standaardvereisten voor Meeting Center, Training
Center of Support Center. Om een videoresolutie van 360p te kunnen gebruiken, moet een computer voldoen
aan de volgende minimale vereisten:
• CPU: Dual-core processor
• RAM: 1 GB RAM
• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor video van hoge kwaliteit (zie de lijst in
Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit.)
Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt verzenden, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:
• CPU: Quad-core processor (drie of meer deelnemers per vergadering), dual-core processor (twee
deelnemers per vergadering).
• RAM: 2 GB RAM

Release-opmerkingen Cisco WebEx Meeting Center (versie WBS29.8)
56

Video
Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit

• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor HD-video (zie de lijst in Ondersteunde
camera's voor HD-video.)
Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt ontvangen, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:
• CPU: Dual-core processor
• RAM: 2 GB RAM
Als u decodering van video wilt offloaden naar de GPU van de client voor 720p, moet een van de onderstaande
GPU-sets zijn geïnstalleerd:
• Windows (DXVA):
• NVIDIA GeForce 9800GT
• NVIDIA GeForce GT 430
• NVIDIA GeForce GTS 450
• NVIDIA GeForce GTX 275
• NVIDIA GeForce GTX460
• NVIDIA GeForce GTX560
• NVIDIA GeForce GTX560Ti
• NVIDIA GeForce GT520
• ATI Radeon HD 6950
• Mac OS X(VDA):
• NVIDIA GeForce9400M
• NVIDIA GeForce320M
• NVIDIA GeForce330M

Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit
De meeste camera's die compatibel zijn met een computer, werken ook in combinatie met WebEx. De volgende
camera's zijn door WebEx getest op video van hoge kwaliteit:
• Cisco VT Camera II
• Cisco VT Camera III
• Cisco Precision HD
• Logitech HD Webcam C920
• Logitech Quick Cam Pro 9000
• Logitech QuickCam Orbit AF
• Logitech QuickCam C905
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Ondersteunde camera's voor HD-video

• Logitech QuickCam S7500
• Logitech HD Pro Webcam C910
• Microsoft LifeCam HD
• Microsoft LifeCam VX-1000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam VX-6000
• Microsoft LifeCam NX-6000
• Microsoft LifeCam VX-3000

Ondersteunde camera's voor HD-video
De volgende camera's zijn door WebEx getest op HD-video:
• Logitech HD Webcam C310
• Logitech HD Webcam C500
• Logitech HD Webcam C510
• Logitech HD Webcam C905/B905
• Logitech HD Pro Webcam C910/B910
• Logitech HD Webcam C920
• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001
• Microsoft LifeCam HD-6000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam Studio
• Cisco Precision HD
• Cisco VT Camera III
• Apple iSight HD

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die van invloed zijn op geïntegreerde WebEx-video.
Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen
die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.
HD-video
HD-video wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het delen van toepassingen, uw bureaublad en
streamingmedia. Als deze functies worden beëindigd, wordt HD-video automatisch weer ingeschakeld.
Medianet en IPv6-ondersteuning

Release-opmerkingen Cisco WebEx Meeting Center (versie WBS29.8)
58

Video
Bekende problemen en beperkingen

Ondanks dat de WebEx-toepassing Ipv6 ondersteunt, ondersteunen Medianet en metagegevens momenteel
alleen Ipv4. Ondersteuning voor Ipv6 zal worden toegevoegd in een toekomstige versie.
Bij het streamen van media in Event Center stopt video van de presentator
In Event Center moet de videocamera van de presentator worden gestopt om video van een bestand af te
spelen en dit bestand met alle deelnemers te delen. De presentator kan maar één videostream tegelijk verzenden.
De videocamera van de presentator kan weer worden ingeschakeld zodra hij of zij het streamen van het bestand
of de media heeft beëindigd.
Deze beperking is toegevoegd om abonnees te beschermen tegen bandbreedteproblemen die het gevolg kunnen
zijn van een piek in het videoverkeer als meerdere niet-miniatuurvideostreams aan grote groepen deelnemers
worden verzonden. Naar verwachting zal deze beperking in de toekomst worden opgeheven.
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Bekende problemen en beperkingen
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Sitebeheer
Deze Release-opmerkingen zijn alleen van toepassing op beheerders.
Gebruik WebEx Sitebeheer om de websites voor uw WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center
of Support Center te configureren en te onderhouden.
• Nieuw, pagina 61
• Functies, pagina 62
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 64

Nieuw
WBS29.8
Samenwerkingsvergaderruimtes
Sitebeheer bevat een nieuw gedeelte voor opties voor samenwerkingsvergaderruimten in de cloud:
• Bandbreedte voor videoapparaten: maakt bandbreedtecontrole voor videoapparaten mogelijk (controle
voor WebEx VoIP- en video-verbindingen). Als deze functie is ingeschakeld, wijzigt WebEx de
bandbreedtecapaciteit van de sessie in een lagere bitsnelheid wanneer er een lagere bandbreedte in de
WebEx-toepassing aanwezig is.
• Een groepsnummer gebruiken: als deze functie is ingeschakeld, wordt het groepsnummer weergegeven
in e-mailuitnodigingen en op de pagina Persoonlijke ruimte van de host. Er wordt een voorbeeldtekst
voor de inbelgegevens geleverd. Deze tekst kan worden aangepast. De maximale lengte is 256 tekens.
• Persoonlijke ruimte inschakelen: hiermee worden persoonlijke ruimten voor hosts ingeschakeld. Deze
optie is standaard ingeschakeld.
• Lengte hostpincode: geeft de lengte aan van de pincode voor een persoonlijke ruimte van een host.
Mogelijke waarden zijn 4, 6, 8 en 12 tekens.
Zie de Implementatiehandleiding bij Collaboration Meeting Rooms (CMR Cloud) Enterprise op de pagina
Configuratiehandleidingen op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-installation-and-configuration-guides-list.html voor meer informatie over het beheer van CMR Cloud.
HTML-e-mailsjablonen
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De tool Sitebeheer biedt nu toepasbare e-mailsjablonen in HMTL-indeling.
• In de lijst met e-mailsjablonen is te zien welke e-mailsjablonen HTML-indeling bieden
• E-mailsjablonen kunnen worden gesorteerd op HTML- of tekstindeling
Instellingen voor Mac-productiviteitstools
De tool Sitebeheer biedt nu de mogelijkheid de integratie van WebEx-productiviteitstools met Microsoft
Outlook voor Mac in of uit te schakelen. De volgende opties zijn opgenomen:
• De integratie van Productiviteitstools met Microsoft Outlook voor Mac en Windows in- en uitschakelen:
• de optie Microsoft Outlook voor Windows
• de optie Microsoft Outlook voor Mac
• Eén-klik-optie: geeft het Eén-klik-pictogram op de taakbalk weer.
Vereenvoudigde branding om het nieuwe ontwerp van de gebruikersinterface te ondersteunen
De brandingtool van Sitebeheer biedt nu vereenvoudigde brandingopties om het nieuwste ontwerp van de
gebruikersinterface te ondersteunen. Als branding al is toegepast op uw website, hoeft u niets te doen. Het
nieuwe ontwerp van de gebruikersinterface biedt een flexibele structuur om uw bestaande brandingelementen
te blijven ondersteunen.
• Bestaande brandingelementen, zoals kopmenubalk, logo, navigatiedeelvenster aan de linkerkant van de
pagina, voetteksten, servicevoorwaarden en privacyverklaringen, worden niet gewijzigd.
• Elementen en gedeelten die beschikbaar zijn voor branding, zijn vereenvoudigd. Elementen binnen het
inhoudsgedeelte zijn niet beschikbaar voor branding. Algemene koppelingskleuren en tekenstijlen worden
echter op alle pagina's consistent toegepast. Als bijvoorbeeld een tekenkleur in het linkerdeelvenster is
gewijzigd, wordt dezelfde tekenkleur in alle centers gebruikt.
Voor extra brandingverzoeken kunt u contact opnemen met uw klantenservicebeheerder.
WBS29.4
Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden
Bij de Sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunt u nu een
bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.
WBS29.1
Ondersteuning voor PayPal
Vanaf versie WBS29.1 zijn voor de sitebeheerder nieuwe selecties beschikbaar bij de Providerinstellingen
voor PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro UK en PayPal Express Checkout US en Canada voor
trainingssessies. Eindgebruikers zien deze wijzigingen op de pagina Betalingsgegevens voor trainingssessies.

Functies
Opties voor het weergeven van het verschil ten opzichte van GMT
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Met de optie GMT-verschil weergeven voor tijdzones in e-mailberichten en op webpagina's bepaalt u of het
verschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT) (bijvoorbeeld 'GMT -8:00') wordt weergegeven
voor de tijdzones en tijden. Als u alleen met klanten in de VS en Canada werkt die niet bekend zijn met GMT,
kunt u deze optie uitschakelen.
Tijdzoneconfiguratie
De tijdzonelabels zijn nu 'brandable' voor een website. Deze labels bevatten onder andere de locatie
(bijvoorbeeld 'San Francisco') en de naam van de tijdzone (bijvoorbeeld 'Pacific Time'), en een zomertijdlabel
(DST: Daylight Saving Time) (bijvoorbeeld 'Zomertijd' of 'Standaard').
Vergaderingen weergeven op de werkelijke of op de geplande tijd
Met de optie Vergaderingen weergeven op werkelijke begintijd, niet geplande tijd, die beschikbaar is voor
Meeting Center, kunt u bepalen of een actieve vergadering op de agenda wordt weergegeven op de geplande
tijd of de werkelijke begintijd. Om ervoor te zorgen dat deelnemers eenvoudiger actieve vergaderingen kunnen
vinden in hun agenda, worden de vergaderingen nu standaard op de geplande tijd weergegeven. Door deze
optie in de sitebeheeropties in te schakelen, kunt u desgewenst het vorige gedrag herstellen.
De knop Community
Met de optie Knop Community weergeven op navigatiebalk bepaalt u of de knop Community wordt
weergegeven op de horizontale navigatiebalk. Zowel hosts als deelnemers kunnen deze knop gebruiken voor
toegang tot de WebEx-community.
Importeren van adresboeken in Microsoft Outlook 2010
Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Sitebeheeraccounts zonder sessietype
Er kunnen nu Sitebeheer-accounts worden gemaakt zonder dat er een sessietype hoeft te worden toegewezen.
Dergelijke accounts tellen niet mee voor de limiet van Benoemde hosts voor een website. Met een dergelijk
account kan er geen sessie worden gestart, maar als een andere gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven,
kan er wel voor een andere gebruiker worden gepland.
Uitnodigen via chatbericht en Herinneren via chatbericht in het menu Snel aan de slag
Met de optie Presentie-integratie bepaalt u of de opties Uitnodigen per chatbericht en Herinneren via chat in
het menu Korte handleiding worden weergegeven voor een vergadering. Daarnaast kunt u met deze optie
bepalen of WebEx Connect wordt gedownload voor ondersteuningspagina's.
Benoemde host-gebruikers die alleen audio gebruiken
Er is nu een afzonderlijke teller beschikbaar voor Benoemde hostgebruikers die alleen het vergadertype
Persoonlijke conferentie hebben ingeschakeld, oftewel gebruikers die alleen vergaderingen van het type
Persoonlijke conferenties kunnen starten. Deze teller wordt weergegeven op de startpagina voor het beheren
van de website.
Bevestiging accountaanmelding
Als de optie Bevestiging is vereist voor nieuwe accounts is ingeschakeld, moeten gebruikers die zich aanmelden
voor een account, de aanmelding bevestigen. De gebruiker bevestigt door op een koppeling te klikken in het
vervolgbericht dat per e-mail is verzonden naar het adres dat op het aanmeldingsformulier is opgegeven.
Daarnaast zijn er gerelateerde opties beschikbaar: de bevestigingspagina laten verlopen (standaard na drie
dagen), bij bevestiging een sitebeheerder informeren en een beveiligingscontrole in het aanmeldingsformulier
opnemen.
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Bekende problemen en beperkingen

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die alleen van invloed zijn op Sitebeheer. Zie
Systeemvereisten en functieondersteuning, op pagina 15 voor meer informatie over de browsers en
besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services
betreffen.
Branding en aanpassing
• Voor de nieuwe WebEx-koptekst mogen merkkopteksten maximaal 75 px zijn. Als een merksite een
kopteksthoogte heeft van minder dan 75 px en geen HTML-code voor een aangepaste koptekst heeft,
wordt de hoogte van de koptekst automatisch verhoogd naar 75 px.
• De koppelingen Aanmelden en Afmelden voor het hulpprogramma Sitebeheer zijn niet zichtbaar als de
kleur van de koptekstnavigatie blauw of donker is.
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de branding, neemt u contact op met de manager van de
klantenondersteuning.
Ondersteuning voor de Safari-webbrowser
Gebruik van de Safari-browser voor Sitebeheer wordt niet ondersteund.

Release-opmerkingen Cisco WebEx Meeting Center (versie WBS29.8)
64

