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Introducerar CMR-moln
• Vad är CMR Cloud?, sida 1
• Om detta dokument, sida 1

Vad är CMR Cloud?
Det har alltid varit vårt uppdrag att göra WebEx-möten tillgängliga för alla, när som helst och på valfri enhet.
Nu har vi gjort det med CMR Cloud.
Lär dig vad du kan göra med CMR Cloud:
• Starta ditt möte, schemalagt eller direkt, med hjälp av valfri webbläsare eller standardbaserade
videokonferenssystem eller -program. På samma sätt kan dina kollegor, leverantörer och partners, eller
kunder, delta i dina möten med hjälp av det som fungerar för dem.
• Om personliga mötesrum har aktiverats för dig äger du ett eget virtuellt konferensrum som är tillgängligt
när du behöver det. Varje gång du behöver hålla ett möte kan du och de personer du har bjudit in träda
in i mötesrummet med hjälp av samma URL, videoadress eller telefonnummer för inringning.
• En verklig ”enmötes”-upplevelse blir verklig eftersom du kan se och samarbeta med alla deltagarna,
oavsett vilken teknik de använder för att delta i mötet.

Om detta dokument
Detta dokument hjälper mötesvärdar och deltagare att komma igång med att använda CMR Cloud. Se
Användarguide för WebEx Meeting Center på http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-user-guide-list.html för att lära dig mer om resten av funktionerna i Meeting
Center.
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Delta i ett möte med hjälp av
videokonferenssystem eller -program
• Delta i ett möte från ett videokonferenssystem, sida 3
• Delta i ett möte från ett videokonferensprogram, sida 6
• Delta i ett möte från Microsoft Lync, sida 7
• Starta ett möte från ett videokonferenssystem, sida 7
• Starta ett möte från ett videokonferensprogram , sida 10
• Starta ett möte från Microsoft Lync, sida 11
• Använd ett pilotnummer för att delta i ett möte, sida 12
• Byt alternativ för videolayout, sida 13
• Få tillgång till din värd-PIN-kod, sida 13
• Om videoadresser, sida 14

Delta i ett möte från ett videokonferenssystem
Oavsett om du använder Cisco Systems, Polycom eller andra SIP- eller H.323-baserade videokonferenssystem
kan du enkelt delta i ett WebEx-möte.

Innan du börjar
Hämta videoadressen, även kallat en URI-sträng (Uniform Resource Identifier):
• Om du deltar i ett möte i värdens personliga mötesrum letar du reda på videoadressen, i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com (användarnamnet är värdens användarnamn),
bland den information om att delta som värden skickar till dig. Denna adress förändras aldrig, så vi
rekommenderar att du lägger till den bland dina favoriter för framtida möten med samma person.
• Om du deltar i ett möte som tidigare har schemalagts letar du reda på videoadressen, i formatet
mötesnummer@webbplatsnamn.webex.com, i din e-postinbjudan.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Delta i ett möte från ett videokonferenssystem

Procedur
Steg 1

Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
Exempel från Cisco TelePresence-system:
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Delta i ett möte från ett videokonferenssystem

1 Tryck på Ring eller Nytt samtal, beroende på vilken typ av system du har.
Figur 1: Personliga system eller rumsystem

Figur 2: Omslutande system

2 Tryck på tangentbordsknappen på knappsatsen.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Delta i ett möte från ett videokonferensprogram

Steg 2
Steg 3
Steg 4

Ange videoadressen.
Starta ett samtal.
Ange fyrkantsymbolen # när du ombeds att göra detta.
Du befinner dig nu i mötet. Om detta är ett personligt mötesrum och värden inte deltar än kommer du att vänta
i ”lobbyn”.

Delta i ett möte från ett videokonferensprogram
Exempel på videokonferensprogram är Cisco Jabber Video for TelePresence (tidigare Movi), Cisco Jabber
Video for iPad och Cisco Jabber, för att nämna några.

Innan du börjar
Snabbspår:
Om du befinner dig på sidan för värdens personliga Om du har mottagit en HTML-inbjudan via e-post …
mötesrum …
Välj Delta från program.
Ditt program startas automatiskt och ansluter till
videoadressen.

Välj länken till videoadressen.
Ditt program startas automatiskt och ansluter till
videoadressen.

Inte i snabbspåret? Hämta videoadressen, även kallat en URI-sträng (Uniform Resource Identifier):
• Om du deltar i ett möte i värdens personliga mötesrum letar du reda på videoadressen, i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com (användarnamnet är värdens användarnamn),
bland den information om att delta som värden skickar till dig. Denna adress förändras aldrig, så vi
rekommenderar att du lägger till den bland dina favoriter för framtida möten med samma person.
• Om du deltar i ett möte som tidigare har schemalagts letar du reda på videoadressen, i formatet
mötesnummer@webbplatsnamn.webex.com, i din e-postinbjudan.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Öppna ditt videokonferensprogram.
Ange videoadressen i tillämpligt inmatningsfält.
Välj Starta, Ring eller tillämplig kontroll, beroende på vilken etikett som används i ditt program.
Ange fyrkantsymbolen # när du ombeds att göra detta.
Du befinner dig nu i mötet. Om detta är ett personligt mötesrum och värden inte deltar än kommer du att vänta
i ”lobbyn”.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Delta i ett möte från Microsoft Lync

Delta i ett möte från Microsoft Lync
En Lync-specifik videoadress, även känt som en URI-sträng (Uniform Resource Identifier), krävs för att delta
i ett möte från ditt Lync-program.

OBS!

Om du som mötesdeltagare använder Microsoft Lync måste du vänta på att delta tills TelePresence- eller
WebEx-värden är närvarande.

Innan du börjar
Hämta följande information som du behöver för att ange en Lync-specifik videoadress:
Delta i ett schemalagt möte

Tips

Delta i ett möte i ett personligt mötesrum

• det niosiffriga mötesnumret

• värdens användarnamn

• namnet på den webbplats där mötet sker

• namnet på den webbplats där mötet sker

Hitta informationen i e-postinbjudan Tips
till det schemalagda mötet eller på
mötesinformationssidan på din
WebEx-webbplats.

Hitta informationen bland den information om att
delta som har skickats till dig av värden.
Användarnamnet är prefixet i värdens videoadress
till rummet, i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com.

Procedur
Steg 1
Steg 2

Öppna ditt Lync-program.
Ange tillämplig videoadress:
• För ett schemalagt möte: mötesnummer.webbplatsnamn@lync.webex.com (till exempel
123456789.exempel@lync.webex.com)
• För ett möte i ett personligt mötesrum: användarnamn.webbplatsnamn@lync.webex.com
(till exempel acassidy.exempel@lync.webex.com)

Steg 3

Starta ett videosamtal.

Starta ett möte från ett videokonferenssystem
Om du har schemalagt ett WebEx-möte, eller om ska ha ett möte i ditt personliga mötesrum, kan du starta ditt
möte med hjälp av ett videokonferenssystem från utvecklare som Cisco Systems och Polycom.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Starta ett möte från ett videokonferenssystem

Innan du börjar
Ha följande information till hands:
Starta ett schemalagt möte

Starta ett möte i ett personligt mötesrum

• videoadress, även kallat en URI-sträng (Uniform
Resource Identifier) i formatet
mötesnummer@webbplatsnamn.webex.com
• din värdnyckel
Tips

• din videoadress, även kallat en URI-sträng
(Uniform Resource Identifier), i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com
(Användarnamnet är användarnamnet till ditt
WebEx-konto.)

Hitta informationen i e-postbekräftelsen som
• din värd-PIN-kod
hör till det schemalagda mötet eller på mötets
informationssida.
Tips
Hitta informationen på sidan för ditt
personliga mötesrum eller genom att gå till
Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga
mötesrum. Båda är tillgängliga efter att du
har loggat in på din WebEx-webbplats.

Procedur
Steg 1

Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
Exempel från Cisco TelePresence-system:
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Starta ett möte från ett videokonferenssystem

1 Tryck på Ring eller Nytt samtal, beroende på vilken typ av system du har.
Figur 3: Personliga system eller rumsystem

Figur 4: Omslutande system

2 Tryck på tangentbordsknappen på knappsatsen.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Starta ett möte från ett videokonferensprogram

Steg 2
Steg 3
Steg 4

Ange videoadressen.
Starta ett samtal.
Vid uppmaning anger du din värdnyckel eller värd-PIN-kod, beroende på vilken som gäller, följt av
fyrkantsymbolen #.
Du befinner dig nu i mötet.

Starta ett möte från ett videokonferensprogram
Om du har schemalagt ett WebEx-möte, eller ska ha ett möte i ditt personliga mötesrum, kan du starta ditt
möte med hjälp av standardbaserade videokonferensprogram som Cisco Jabber Video for TelePresence
(tidigare Movi) eller Cisco Jabber.

Innan du börjar
Ha följande information till hands:
Starta ett schemalagt möte

Starta ett möte i ett personligt mötesrum

• videoadress, även kallat en URI-sträng (Uniform
Resource Identifier) i formatet
mötesnummer@webbplatsnamn.webex.com
• din värdnyckel
Tips

• din videoadress, även kallat en URI-sträng
(Uniform Resource Identifier), i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com
(Användarnamnet är användarnamnet till ditt
WebEx-konto.)

Hitta informationen i e-postbekräftelsen som
• din värd-PIN-kod
hör till det schemalagda mötet eller på mötets
informationssida.
Tips
Hitta informationen på sidan för ditt
personliga mötesrum eller genom att gå till
Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga
mötesrum. Båda är tillgängliga efter att du
har loggat in på din WebEx-webbplats.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Öppna ditt videokonferensprogram.
Ange videoadressen i tillämpligt inmatningsfält.
Välj Starta, Ring eller tillämpliga kontroller för att starta ett videosamtal, beroende på vilken etikett som
används i ditt program.
Vid uppmaning anger du din värdnyckel eller värd-PIN-kod, beroende på vilken som gäller, följt av
fyrkantsymbolen #.
Du befinner dig nu i mötet.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Starta ett möte från Microsoft Lync

Starta ett möte från Microsoft Lync
Du kan ännu inte starta ett möte direkt med hjälp av Microsoft Lync. Du kan arbeta runt detta genom att starta
ett möte från en webbläsare och sedan delta i mötet med hjälp av ditt Lync-program. En Lync-specifik
videoadress, även kallat en URI-sträng (Uniform Resource Identifier), krävs för att ansluta till mötet med ditt
Lync-program.

OBS!

Om du som mötesdeltagare använder Microsoft Lync måste du vänta på att delta tills TelePresence- eller
WebEx-värden är närvarande.

Innan du börjar
Hämta följande information som du behöver för att ange en Lync-specifik videoadress:
Starta ett schemalagt möte

Tips

Starta ett möte i ett personligt mötesrum

• det niosiffriga mötesnumret

• användarnamnet till ditt WebEx-konto

• namnet på din webbplats

• namnet på din webbplats

Hitta informationen i
e-postbekräftelsen som hör till
det schemalagda mötet eller på
mötets informationssida.

Tips

Hitta informationen på sidan för ditt personliga mötesrum
eller genom att gå till Mitt WebEx > Inställningar > Mitt
personliga mötesrum. Båda är tillgängliga efter att du har
loggat in på din WebEx-webbplats. Ditt användarnamn
utgörs av prefixet i videoadressen, i formatet
användarnamn@webbplatsnamn.webex.com.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Starta ditt möte från en webbläsare.
Öppna ditt Lync-program.
Ange tillämplig videoadress för att delta i mötet:
• För ett schemalagt möte: mötesnummer.webbplatsnamn@lync.webex.com (till exempel
123456789.exempel@lync.webex.com)
• För ett möte i ett personligt mötesrum: användarnamn.webbplatsnamn@lync.webex.com
(till exempel acassidy.exempel@lync.webex.com)

Steg 4

Starta ett videosamtal.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Använd ett pilotnummer för att delta i ett möte

Använd ett pilotnummer för att delta i ett möte
För att ansluta till ett möte från ett videokonferenssystem eller -program måste du ange videoadressen, även
kallat en URI-sträng (Uniform Resource Identifier). Däremot kan inte alla enheter hantera en fullständig
videoadress, till exempel 123456789@exempel.webex.com eller joesmith@exempel.webex.com.
För att lösa denna begränsning kan din administratör konfigurera ett pilotnummer för hela din organisation –
ett enkelt numeriskt nummer som ersätter fullständiga videoadresser.

Innan du börjar
Ha följande information till hands:
Starta ett möte

Delta i ett möte

• pilotnummer

• pilotnummer

• mötesnummer

• mötesnummer

• värd-PIN-kod (för möten i personliga mötesrum)
Tips
eller värdnyckel (för schemalagda möten)
Tips

Schemalagt möte: Hitta informationen i
e-postbekräftelsen eller på mötets
informationssida.
Möte i personligt mötesrum: Hitta
informationen på sidan för ditt personliga
mötesrum eller genom att gå till Mitt WebEx
> Inställningar > Mitt personliga mötesrum.
Båda är tillgängliga efter att du har loggat in
på din WebEx-webbplats.

Schemalagt möte: Hitta informationen i
e-postinbjudan eller på mötets
informationssida.
Möte i personligt mötesrum: Hitta
informationen på värdsidan för personliga
mötesrum.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Starta ditt videokonferenssystem eller -program.
Ange pilotnumret.
Ange mötesnumret när du ombes göra det.
Gör något av följande:
• Starta ett möte: Ange värd-PIN-koden eller värdnyckeln, beroende på vilken som gäller, följt av
fyrkantsymbolen #.
• Delta i ett möte: Ange fyrkantsymbolen #.
Du befinner dig nu i mötet.
Om detta är ett personligt mötesrum och värden inte deltar än kommer du att vänta i ”lobbyn”.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Byt alternativ för videolayout

Byt alternativ för videolayout
Det finns flera olika alternativ för skärmlayout som stöds i Cisco TelePresence-system:
• ENBART aktiv talare – enbart den aktiva WebEx-talaren är synlig från början till slut
• Aktiv talare med överlappning av filmremsor – den aktiva WebEx-talaren visas i förgrunden, samtidigt
som upp till nio mötesdeltagare visas i överlappande miniatyrbilder under
• Aktiv talare med filmremsor under – ingen överlappning – den aktiva WebEx-talaren visas i förgrunden,
samtidigt som upp till nio mötesdeltagare visas i miniatyrbilder under
• Samma representation för varje videodeltagare – upp till sexton videodeltagare visas lika mycket
Mer information finns i https://kb.webex.com/wbx88104.

Procedur
Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
Exempel från Cisco TelePresence-system:
1 För DTMF (Cisco och tredjepartsslutpunkter) – tryck på 2 eller 8 för att växla mellan de olika alternativen
för möteslayout när du deltar i ett möte.
2 För FECC (Far-end Camera Control) som stöds av de flesta Cisco-slutpunkter med pekskärm – tryck på
den ljusblå skärmen på pekskärmen eller på de tre små prickarna i det övre vänstra hörnet. I popup-fönstret
väljer du Kamera. Använd upp- eller nedpilen för att växla mellan dina val av skärmlayout.

Få tillgång till din värd-PIN-kod
Din värd-PIN-kod identifierar dig som värden när du startar ett WebEx-möte i ditt personliga mötesrum med
hjälp av ett videokonferenssystem eller -program. Du måste skapa en värd-PIN-kod när du konfigurerar ditt
personliga mötesrum.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Logga in på din WebEx-webbplats.
Gå till Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga mötesrum och hitta värdens PIN-kod som du tidigare
installerat.
För att ändra PIN-koden anger du en annan PIN-kod i fältet och klickar sedan på Uppdatera längst ner på
sidan.
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Delta i ett möte med hjälp av videokonferenssystem eller -program
Om videoadresser

Om videoadresser
En videoadress, som tekniskt kallas för en URI-sträng (Uniform Resource Identifier), ansluter ditt
videokonferenssystem eller -program till ett WebEx-möte eller en mötesvärds personliga mötesrum. För att
delta i eller starta ett schemalagt möte anger du videoadressen.
Om din administratör har aktiverat ett personligt mötesrum för dig äger du ett virtuellt konferensrum. Ditt
rum har tre permanenta adresser – webb-URL, videoadress och telefonnummer för åtkomst via telefon. Du
kan när som helst ange videoadressen för att starta ett möte i ditt rum. Andra personer kan ansluta sig till ditt
mötesrum genom att varje gång ange samma videoadress.
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Personligt mötesrum
• Vad är ett personligt mötesrum?, sida 15
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• Låsa eller låsa upp ditt personliga mötesrum, sida 19
• Lämna ett personligt mötesrum, sida 19

Vad är ett personligt mötesrum?
Ett personligt rum är ett virtuellt konferensrum som du kan använda närhelst du behöver ha möten med
människor. Du får din egen lätt ihågkomna länk som aldrig förändras, så att dina kollegor alltid kommer att
veta var dina möten kommer att hållas.
Användare av WebEx-aktiverad TelePresence har också personliga rum, men endast användare som deltar
via ett WebEx-program kan delta i möten i dessa personliga rum.
Ditt personliga mötesrum har dessa tre adresser som aldrig upphör att gälla. Du och andra personer kan få
åtkomst till rummet med hjälp av en telefon, webbläsare eller standardbaserade videokonferenssystem eller
-program:
• URL (https://webbplatsnamn.webex.com/meet/användarnamn)
• videoadress (användarnamn@webbplatsnamn.webex.com)
• nummer för inringning, vilka endast ansluter dig till ljuddelen av ett möte
Dela adressen till ditt personliga rum och be människor att spara den i sina ”favoriter”. Personer kan träda in
i ditt mötesrum när som helst såvida du inte låser det. De som träder in i rummet innan du gör det väntar i
lobbyn. När du träder in i rummet startar mötet.
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Personligt mötesrum
Upprätta ditt personliga mötesrum

Här är höjdpunkterna för vad du kan göra i ditt rum:
• Starta ett möte utan att behöva använda schemaläggaren för möten.
• Alla funktioner, till exempel att dela innehåll, bjuda in ytterligare personer, påminnelser och inspelning
är tillgängliga i rummet, precis som de är i ett WebEx-möte.
• Lås och lås upp ditt rum om du behöver sekretess, eller har flera på varandra följande möten.
• Stäng av och sätt på ljudet för mötesdeltagarna i listan, som visar alla, inklusive varje videoenhet eller
program som används för att delta i mötet.
• Alla deltagare ser den aktiva talaren som standard. Lås videovyn för den person som du vill att alla ska
se, oavsett vem som talar.
• Alla mötesdeltagare kan lämna rummet när som helst. Om värden lämnar rummet kommer mötet att
avslutas för alla mötesdeltagare. Tilldela mötesrollen till någon annan innan du lämnar ett möte för att
kunna lämna rummet utan att avsluta mötet.

Upprätta ditt personliga mötesrum
Innan du börjar
När din administratör har aktiverat ett personligt mötesrum åt dig får du ett välkomstmeddelande via e-post.
Öppna e-postmeddelandet.

Procedur
Steg 1
Steg 2

Välj Upprätta mötesrum i ditt välkomstmeddelande för att starta konfigurationsguiden.
Gör följande i guiden:
a) Skapa en värd-PIN-kod som identifierar dig som värd när du träder in i ditt personliga mötesrum med
hjälp av ett videokonferenssystem eller -program.
b) Valfritt. Låt alternativet Använd personligt mötesrum för alla mina direktmöten vara markerat.
Om du använder WebEx produktivitetsverktyg eller Cisco Jabber är det bekvämt att alltid starta dina
direktmöten i ditt mötesrum.

Steg 3

Välj Nästa för att slutföra guiden.
All information om ditt personliga mötesrum visas på den sista skärmen i guiden.
Välj Testa det för att starta ett möte i ditt mötesrum.

Få åtkomst till sidan för ditt personliga mötesrum
Få åtkomst till sidan för ditt personliga mötesrum för att se information om ditt mötesrum och för att starta
ett möte i ditt rum från webbläsaren.
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Personligt mötesrum
Bjud in personer till ditt personliga mötesrum

Procedur
Steg 1
Steg 2

Logga in på din WebEx-webbplats.
Gå till Mitt WebEx > Mitt personliga mötesrum.

Bjud in personer till ditt personliga mötesrum
Dela information om ditt personliga mötesrum i förväg eller precis innan ni ska mötas. Direktmöten som du
startar via Träffas nu är nu förinställda att hållas i ditt personliga rum. Du kan ändra detta alternativ under
Inställningar.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Logga in på din WebEx-webbplats.
Gå till sidan för ditt personliga mötesrum.
Välj sedan Bjud in.
Gör något av följande:
• Om du vill starta mötet direkt väljer du Kopiera och dela eller Skicka ett e-postmeddelande.
• Om ditt möte ska äga rum senare väljer du Kopiera och dela. Kopiera och klistra in informationen i ett
snabbmeddelande eller e-postmeddelande och anpassa texten ”Delta nu i mitt personliga mötesrum”.

Delta i ett möte i ett personligt mötesrum från en webbläsare
Innan du börjar
Få URL till det personliga mötesrummet från den mötesvärd som bjuder in dig. Webbadressen till rummet är
i formatet https://webbplatsnamn.webex.com/meet/användarnamn (användarnamnet är
värdens användarnamn.).

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Ange URL till rummet.
Skriv in ditt namn och din e-postadress.
Välj Kliv in i rum
Om värden inte deltar än kommer du att vänta i ”lobbyn”. I annat fall befinner du dig i mötet.
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Personligt mötesrum
Delta i ett möte i ett personligt mötesrum med hjälp av värdens användarnamn

Delta i ett möte i ett personligt mötesrum med hjälp av värdens
användarnamn
Om du är inbjuden till ett möte i värdens personliga mötesrum kan du snabbt delta i mötet genom att ange
värdens användarnamn.

Innan du börjar
Hämta följande information:
• URL till den WebEx-webbplats där värdens personliga mötesrum finns
• värdens användarnamn, som visas i slutet av URL:en till värdens personliga mötesrum,
https://webbplatsnamn.webex.com/meet/användarnamn

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Gå till värdens WebEx-webbplats.
Välj Hem i den översta navigeringsraden.
Ange värdens användarnamn.
Välj Delta.
Om värden inte deltar än kommer du att vänta i ”lobbyn”. I annat fall befinner du dig i mötet.

Starta ett möte i ett personligt mötesrum från en webbläsare
Om du vill starta ett möte i ditt personliga mötesrum från en webbläsare gör du detta från sidan för ditt
personliga mötesrum.

Tips

Om du är inloggad anger du https://webbplatsnamn.webex.com/join/användarnamn
för att starta ett möte direkt. Denna URL är samma som webbadressen till ditt personliga mötesrum,
förutom att /join ersätter /meet.

Innan du börjar
Ange URL till din WebEx-webbplats. Ännu bättre är att spara URL:en till ditt personliga mötesrum som ett
bokmärke, i formatet https://webbplatsnamn.webex.com/meet/användarnamn, för att utföra
uppgiften snabbare.
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Personligt mötesrum
Låsa eller låsa upp ditt personliga mötesrum

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Ange URL till ditt personliga mötesrum om du kan den.
Logga in på din WebEx-webbplats.
Gå till sidan för personliga mötesrum om du inte redan är där.
Välj Kliv in i rum
Du befinner dig nu i mötet.

Låsa eller låsa upp ditt personliga mötesrum
Lås ditt mötesrum om du har flera på varandra följande möten eller behöver avskildhet i ditt personliga
mötesrum. När rummet är låst kan ingen träda in i mötesrummet förrän du låser upp det.
För att låsa eller låsa upp rummet väljer du Lås rum eller Lås upp rum inifrån rummet.

Lämna ett personligt mötesrum
För att lämna ett personligt mötesrum väljer du Lämna rum.
När värden till ett möte i ett personligt mötesrum lämnar rummet avslutas mötet för alla mötesdeltagare. Om
du är värd och vill lämna rummet utan att avsluta mötet gör du en annan deltagare till värd. Den nya värden
tar då över alla kontrollerna i rummet.
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Personligt mötesrum
Lämna ett personligt mötesrum
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