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Meeting Center
• Være vært for, deltage og oprette møder, side 1
• Applikation og fildeling, side 2
• Brug af Lyd- og Video-services, side 3
• Systemkrav og optimering af ydelsen, side 4
• Andet, side 4

Være vært for, deltage og oprette møder
• Hvad skal jeg bruge for at være vært for eller deltage i møder?
• Kan jeg planlægge møder fra Microsoft Outlook?
• Når jeg prøver at deltage i et møde på Mac, bliver jeg bedt om at downloade og installere en add-on.
Hvordan gør jeg det?

Hvad skal jeg bruge for at være vært for eller deltage i møder?
Du skal downloade WebEx-mødeadministrator. Første gang du starter eller deltager i et møde, bliver det
automatisk downloadet på din computer. Du kan også downloade Mødeadministrator fra din Support-side.
For en detaljeret liste over computere, operativsystemer og browsere, der virker med WebEx Meeting Center,
se Krydsplatformsfunktioner (WBS30).
Kan jeg planlægge møder fra Microsoft Outlook?
Ja. Du kan bruge Outlook til at planlægge møder, invitere deltagere, og starte WebEx-møder. De deltagere,
du inviterer, kan deltage i dine møder fra deres Outlook-kalendere.
For at komme i gang download og installer WebEx-integration til Microsoft fra din WebEx Support-side. For
detaljerede instruktioner se Integrationen til Outlook-brugerguide (også tilgængelig på din Support-side). For
at komme til Support-siden vælg Assistance på menuen til venstre, og vælg så Support.
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Bemærk

Du skal have administrative privilegier for at installere WebEx-integration til Microsoft på
Windows-computere

Når jeg prøver at deltage i et møde på Mac, bliver jeg bedt om at downloade og installere en add-on. Hvordan
gør jeg det?
Når du starter eller deltager i et møde på en Mac for første gang, begyndende i WBS28.5, bliver du bedt om
at downloade og installere en add-on.
1 Vælg Download og installer Add-On-knappen, og download filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg til din
computer.
2 Kør den downloadede fil:
3 Start Install Cisco WebEx Add-On.app, og følg vejledningen på skærmen.
Når installationen er færdig, starter mødet automatisk.

Applikation og fildeling
Hvad er forskellen mellem "fildeling" og "applikationsdeling"?
Med fildeling kan deltagere se filen eller dokumentet, men oplægsholderen kan ikke ændre det. Med
applikationsdeling deler du applikationen, du brugte til at oprette eller ændre filen eller dokumentet. Når du
ændrer dokumentet, kan dine deltagere se dine ændringer. Applikationsdeling bruger større båndbredde og
kan derfor påvirke den samlede præstation af dit møde.
Du kan dele stort set enhver type fil eller applikation, men dem, der streamer video eller lyd, vises måske ikke
ordentligt. Hvis du vil dele streaming-indhold, skal du bruge WebEx "Deling af webindhold", som viser
indholdet i en webbrowser på hver mødedeltagers computer. Du skal blot vælge fra menuen , indtaste
URL-adressen på et websted, der indeholder streaming-indhold, og dine deltagere kan se det i deres egne
browsere. Du kan dele mange filer eller præsentationer på samme tid. Hver fil eller præsentation vises på dens
egen fane i indholdsviseren.
Fildeling kræver relativt lille båndbredde og virker derfor godt ved lavere forbindelseshastigheder.
Applikationsdeling kræver større båndbredde.
Kan jeg gemme præsentationer eller dokumenter, der indeholder kommentarer, og se dem offline?
Ja. Bare gem dokumentet eller præsentationen på din desktop, og dobbeltklik derefter på den. Dokumentet
eller præsentationen vises i WebEx-filviser.
Kan jeg vise animationer og diasovergange i Microsoft PowerPoint-præsentationer?
Ja.
Hvorfor ser mødedeltagerne nogle gange et gult krydsskraveret mønster, når jeg deler applikationer med
dem?
Det krydsskraverede mønster er skyggen af et vindue, der vises i toppen af den delte applikation. Luk blot
vinduet, og mønstret forsvinder.
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Kan jeg bruge mine tastaturnøgler til at kontrollere applikationer eksternt?
Ja. Meeting Manager kortlægger dine tastaturnøgler til dem på den eksterne computer. For detaljer se
"tastaturgenveje" i brugervejledningen til dit Meeting Center.
Kan jeg dele en Keynote-præsentation på Mac?
Ja.
Kan jeg dele StarOffice-dokumenter på Solaris?
Ja. Du kan dele StarOffice7-præsentationer. For yderligere oplysninger om brug af Meeting Center med
Solaris-computere se WebEx Krydsplatformsfunktioner (WBS30).
Kan jeg dele en Keynote-præsentation på Mac?
Ja.
Kan jeg dele StarOffice-dokumenter på Solaris?
Ja. Du kan dele StarOffice7-præsentationer. For yderligere oplysninger om brug af Meeting Center med
Solaris-computere se WebEx Krydsplatformsfunktioner (WBS30).
Hvad er de kendte begrænsninger for indholdsdeling i CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) møder?
Følgende er kendte begrænsninger for deling af indhold i CMR Hybrid-møder:
• Fildeling er ikke understøttet.
• Whiteboard-deling er ikke understøttet.
• Deling af et fjernskrivebord er ikke understøttet.
• Deltagere på mobile enheder kan ikke dele indhold.

Brug af Lyd- og Video-services
• Kan jeg bruge Internettelefon (VoIP) til telekonferencedelen af et møde?
• Er der opkaldsrestriktioner for bestemte lokationer?
• Hvordan får jeg WebEx video-services?

Kan jeg bruge Internettelefon (VoIP) til telekonferencedelen af et møde?
Ja. Internettelefon, også kaldet voice over IP (VoIP), er tilgængelig. For mere information om VoIP og andre
audiomuligheder se lydafsnittet af Meeting Center-udgivelsesbemærkninger.
Er der opkaldsrestriktioner for bestemte lokationer?
Ja, for detaljer se http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
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Hvordan får jeg WebEx video-services?
Videoservice ydes automatisk med din WebEx-service. Vælg det grønne videokamera-ikon i mødet for at
dele din webcam-video.

Systemkrav og optimering af ydelsen
• Hvad kan jeg gøre for at få den bedste ydelse?
• Hvordan kan jeg teste ydelsen?

Hvad kan jeg gøre for at få den bedste ydelse?
Nogle faktorer, der påvirker ydelse, inkluderer:
• Hastigheden på din internetforbindelse
• Internet-trafik mellem dig og WebEx-serveren
• Ydelsen af enhver firewall og proxy-servere på dit netværk
For at forbedre ydelsen:
• Få den hurtigst mulige internetforbindelse
• Brug fildeling (præsentation) i stedet for applikationsdeling eller skærmdeling (tidligere kaldet
"desktop-deling")
• Del dokumenter, der indeholder færre billeder
Hvordan kan jeg teste ydelsen?
Du kan bruge et hjælpeprogram såsom Trace Route til at afgøre, hvor problemer opstår mellem din computer
og WebEx-serveren. I Windows åbn et kommandoprompt-vindue, tast så "tracert <your_siteURL>" (hvor
"your_site_URL" er webadressen på din WebEx-serverhjemmeside). Sørg for, at du inkluderer et mellemrum
efter "tracert".
Trace Route sender data fra din computer og måler mængden af tid, det tager for data at nå WebEx-serveren.
Ideelt bør det tage dataene mellem 1 og 60 ms at nå serveren. Hvis det tager:
• Mellem 60 til 100 ms, er din forbindelse langsom, og dine deltagere kan bemærke forsinkelser under
mødet.
• Længere end 100 ms, er din forbindelse uacceptabelt langsom. Hvis du fortsætter med at opleve dårlig
ydelse, konsultér din netværksadministrator.

Andet
• Hvorfor kan jeg ikke sætte bogmærke på bestemte sider på min WebEx-hjemmeside?
• Kan jeg sende e-mail-notifikationer for at vise mødetiden i deltagerens tidszone?
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• Hvor kan jeg finde de globale opkaldsnumre?
• Kan brugere ændre deres sprog, tidszone og lokale indstillinger?
• Kan jeg vise møder som begyndende på den planlagte tid, selv hvis de faktisk begyndte på et andet
tidspunkt.
• Kan jeg tilgå WebEx-fællesskabet fra min WebEx-tjenesteydelseshjemmeside?

Hvorfor kan jeg ikke sætte bogmærke på bestemte sider på min WebEx-hjemmeside?
Din Meeting Center service-hjemmeside genererer dynamisk mange af dens sider, så du kan ikke sætte
bogmærke på dem. Du kan dog sætte bogmærke på følgende sider på din WebEx-tjenesteydelseshjemmeside:
URL-adresse

Beskrivelse

<sitename>.webex.com

Hjemmesiden til din
WebEx-tjenesteydelseshjemmeside.

<sitename>.webex.com/meet/<username>

Din personlige mødelokale-side, som viser
online-sessioner, du kan skemalægge, og ethvert
igangværende møde, som du er vært for. Du kan give
denne URL til en bruger i en e-mail, og du kan trykke
det på dit visitkort. Brugere, der ser denne side, kan
deltage i ethvert møde, du er vært for, eller downloade
dine delte filer og mapper.
I Mit WebEx > My Profile-siden kan du specificere
muligheder for den personlige mødelokale-side,
såsom at inkludere en velkomstbesked, grafik og link
til filer og mapper du ønsker at dele.

<sitename>.webex.com/join/<username>

Din deltag i møde-side, der tillader en deltager at
deltage i et møde, du har startet, eller hvis et møde
ikke er i gang, viser dit personlige mødelokale.

<sitename>.webex.com/start/<username>

Din start-mødeside, som tillader dig at begynde et
møde, du har planlagt, eller hvis mere end et møde
er planlagt, viser den dit personlige mødelokale.

Kan jeg sende e-mail-notifikationer for at vise mødetiden i deltagerens tidszone?
Ja. For bedre brugervenlighed for globale deltagere kan du invitere deltagere på deres eget sprog og i deres
egen tidszone. Invitationen viser mødetidspunktet i deltagerens tidszone, og mødelinket i invitationen viser
mødeinformation i deltagerens sprog og lader deltageren deltage i mødet på deres eget sprog. Denne mulighed
er kun tilgængelig ved planlægning på Hjemmesider.
Værtens indstilling for sprog og tidszone bruges som standard. Ved invitation af en deltager fra en adressebog
bruges gemte indstillinger for sprog og tidszone. Enhver deltagers sprog og tidszone kan tilsidesættes af værten
ved invitation af deltageren.
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Hvor kan jeg finde de globale opkaldsnumre?
Hvis din hjemmeside har WebEx-lyd tændt, og hvis din side også har globale opkaldsnummer-muligheden
tændt, kan du se eller vise de globale opkaldsnumre på to måder.
• I Mit WebEx vælg Præferencer. Under "Mød nu"-indstillinger vælg Vis globale opkaldsnumre til
deltagere.
• Når du planlægger et møde, tændes lydkonferenceindstillinger på Vis globale opkaldsnumre-muligheden.
Denne mulighed giver et link til listen af numre—såsom gratisnumre eller lokale numre—som
mødedeltagere i andre lande kan anvende som lydforbindelse.
For information om globalt gratis opkaldsrestriktioner gå til http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.
Kan brugere ændre deres sprog, tidszone og lokale indstillinger?
Ja. Kalendersider, mødeinformationssider, Join-sider og e-mailinvitationer vises nu som links, der nemt lader
brugeren ændre deres sprog, tidszone og lokale indstillinger.
Kan jeg vise møder som begyndende på den planlagte tid, selv hvis de faktisk begyndte på et andet tidspunkt.
Ja. Møder vises nu på kalendere ved den planlagte begyndelsestid, ikke den faktiske begyndelsestid, for at
gøre det nemmere for deltagere at lokalisere et igangværende møde på en kalender. For eksempel, et møde
der var planlagt til kl. 11.00, men startede kl. 10.57, vises stadig ved 11.00 på kalenderen.
Kan jeg tilgå WebEx-fællesskabet fra min WebEx-tjenesteydelseshjemmeside?
Ja. Fællesskabsknappen vises på den vandrette navigationsbjælke og tillader både vært og deltagere at tilgå
WebEx-fællesskabet i et nyt browser-vindue.
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• Generelle Spørgsmål, side 7

Generelle Spørgsmål
• Hvad er mit Personlige lokale?
• Hvad er "lobbyen" i mit Personlige lokale?
• Hvad kan jeg bruge mit Personlige lokale til?
• Hvilke typer indstillinger gælder for mit Personlige lokale?

Hvad er mit Personlige lokale?
Betragt det som dit konferenceværelse. Du modtager dit eget link, som er nemt at huske, og som aldrig ændrer
sig, så dine kolleger altid ved, hvor dine møder afholdes.
• Øjeblikkelige møder, som du starter med Mød Nu (tidligere kaldet One-Click Meeting), afholdes nu
som standard i dit Personlige lokale. Du kan ændre denne valgmulighed i “Præferencer.”
• Som standard vil WebEx bruge værtens brugernavn som det Personlige lokales identifikation, for
eksempel https://sitename.webex.com/meet/username.
• Hvis en værts brugernavn kun indeholder numeriske karakterer, såsom 123456, vil den tilsvarende
Personlige lokale-indentifikator for eksempel have præfixet "pr" som i pr123456.
• Hvis en værts brugernavn er i e-mailformat, såsom user@company.com vil "@"-tegnet vil blive fjernet,
når det tilsvarende personlige rum id konstrueres, for eksempel vil brugernavn-delen af identifikationen
være usercompany.com, så identifikatoren vil være https://sitename.webex.com/meet/username.com.
• CMR Hybrid (WebEx-aktiverede TelePresence) brugere har Personlige lokaler, men kun brugere, der
deltager fra en WebEx-mødeapplikation eller app, kan deltage i disse Personlige lokaler. Personligt
lokale-møder, der tillader andre personer at deltage ved hjælp af et video-konferencesystem eller
applikation, kræver, at værtskontoen og WebEx-hjemmesiden bliver aktiveret for CMR Cloud.
• Værter har evnen til at skræddersy deres Personlige lokaler:
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◦ Værter kan nu ændre deres Personlige lokalers titel, der vises i WebEx-applikationer, såvel som
lobby-skærmen præsenteret for brugere, der deltager fra video-enheder eller applikationer.
◦ Værter kan ændre deres Personlige lokales ID til bedre at passe til deres behov. Ændring af det
Personlige lokales ID vil ændre web-URL´en for desktop- og mobil-brugere såvel som
video-adressen (SIP eller H.323 URI) brugt af deltagere, der deltager fra videoenheder eller
applikationer.

Hvad er "lobbyen" i mit Personlige lokale?
"Lobbyen" er venteværelset for deltagere, når dit lokale er låst. Du kan kontrollere, hvilke deltagere der har
lov til at komme til mødet, og kan endda fjerne dem, hvis de ikke er nødvendige. Deltagere i lobbyen kan
ikke se din skærmdeling eller høre din lyd.
Hvad kan jeg bruge mit Personlige lokale til?
Du kan bruge dit Personlige lokale på følgende måder:
• Øjeblikkelige møder—Start et møde hurtigt, og alle vil vide, hvor det afholdes
• På hinanden følgende møder—Dit Personlige lokale er fantastisk til på hinanden følgende møder. Bare
deltag en gang, og administrér, hvem der kan deltage gennem lobbyen.
• Microsoft Outlook-invitationer—Copy og paste linket til dit Personlige lokale ind i dine Microsoft
Outlook-invitationer, så deltagere kan deltage i dit Personlige lokale ganske som ved et almindeligt
WebEx-møde.
• Private møder—Lås dit lokale, så du kan kontrollere, hvem der kommer ind.
• E-mailsignatur—Tilføj dit Personlige lokales URL og nummer til din e-mailsignatur, så alle ved, hvor
de kan finde dig.
Hvilke typer indstillinger gælder for mit Personlige lokale?
Alle følgende indstillinger kan ændres i din Mit WebEx > Præferencer-side.
• "Meet Now"-indstillinger—Øjeblikkelige møder, som du starter med Mød nu-kommandoen, afholdes
nu som standard i dit Personlige lokale. Du kan ændre denne indstilling, hvis du gerne vil have Mød
nu-kommandoen til at starte regulære WebEx-møder.
• Skift lokalenavn—Du kan ændre titlen på dit Personlige lokale.
• Skift URL—Du kan ændre URL på dit Personlige lokale. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis
hjemmeside-administratoren aktiverer den.
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• Generelle Spørgsmål, side 9
• Installation og konfiguration, side 10
• Planlægge møder vha. Produktivitetsværktøjer, side 12
• Omgående Møder ved hjælp af Produktivitetsværktøjer, side 13
• Webstedsadministration, side 16

Generelle Spørgsmål
• Hvad er WebEx-produktivitetsværktøjer?
• Hvilke desktop-integrationer er tilgængelige ved hjælp af Produktivitetsværktøjer?

Hvad er WebEx-produktivitetsværktøjer?
WebEx-produktivitetsværktøjer gør det meget nemt for brugere at starte, planlægge, invitere og deltage i
WebEx-møder fra deres desktop, eller fra almindeligt brugte desktop-applikationer.
Hvilke desktop-integrationer er tilgængelige ved hjælp af Produktivitetsværktøjer?
De følgende Produktivitetsværktøjer er tilgængelige for brug med WebEx-tjenester:
• Microsoft Outlook integrering
• IBM Lotus Notes integrering
• Integrering af Instant Messenger:
◦ Microsoft Lync/ Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
◦ Yahoo
◦ Google Talk
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◦ Skype
◦ AOL AIM
• Microsoft Office integrationer for Word, Excel og PowerPoint
• Microsoft Internet Explorer integration
• Mozilla Firefox-integration

Installation og konfiguration
• Hvordan kan jeg installere produktivitetsværktøjer?
• Webstedet for min WebEx-tjeneste har automatisk installation af Produktivitetsværktøjer slukket.
Hvordan kan jeg installere produktivitetsværktøjer manuelt?
• Webstedet for min WebEx-tjeneste har automatisk installation af Produktivitetsværktøjer tændt, men
jeg ønsker ikke at bruge Produktivitetsværktøjer. Kan jeg slukke den automatiske installation?
• Jeg kan lide nogle af Produktivitetsværktøjerne, men jeg ønsker ikke at bruge dem alle. Hvordan kan
jeg konfigurere Produktivitetsværktøjer til at være tilgængelige for mine ønskede desktop-applikationer?
• Hvordan kan jeg afinstallere Produktivitetsværktøjer?
• Kan jeg bruge WebEx-produktivitetsværktøjer med flere websteder for WebEx-tjeneste?
• Jeg er en Linux-desktop eller MAC-bruger. Er Produktivitetsværktøjer tilgængelige for mig?
• Kan jeg implementere single sign-on (SSO) gennem integration med et identitets-administrationssystem,
såsom CA Siteminder, Sun Java Access Manager, eller Oracle Oblix, så mine medarbejdere kan bruge
deres LAN-akkreditiver til at logge på WebEx, og ikke er nødt til at have separate bruger-id´er og
adgangskoder?
• Kan jeg implementere single sign-on (SSO) for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) brugere?

Hvordan kan jeg installere produktivitetsværktøjer?
Alt der kræves er at logge ind på webstedet for din WebEx-tjeneste. Når du logger ind på webstedet for din
WebEx-tjeneste, installeres Produktivitetsværktøjer på din desktop. Hvis automatisk installation er slået fra
på webstedet for din WebEx-tjeneste, kan du selv downloade dem. I den venstre navigationsbjælke på dit
WebEx-websted, under Support, vælg Downloads. På Downloads-siden, under
Produktivitetsværktøjer-overskriften, sørg for at det rigtige operativsystem er valgt, og vælg så Download.
Hvis du er en CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) bruger, vil du blive bedt om at genstarte Microsoft
Outlook efter installation af WebEx-produktivitetsværktøjer.
Webstedet for min WebEx-tjeneste har automatisk installation af Produktivitetsværktøjer slukket. Hvordan
kan jeg installere produktivitetsværktøjer manuelt?
Der er flere muligheder for at installere produktivitetsværktøjer manuelt:

Meeting Center Ofte stillede spørgsmål (version WBS30)
10

Produktivitetsværktøjer
Installation og konfiguration

• Vælg Mit WebEx > Opsætning af Produktivitetsværktøjer (på den venstre navigationsbjælke).
Opsætning af Produktivitetsværktøjer-siden vises. Under På Din Desktop, vælg Download
Produktivitetsværktøjer.
• I den venstre navigationsbjælke på webstedet for din WebEx-tjeneste, under Support, vælg Downloads.
På siden Downloads ved siden af overskriften WebEx-produktivitetsværktøjer vælg Download Nu.
• Gå til Planlæg et Møde-siden. Øverst på siden er der et kontekstuelt opmærksomhedstip om
Produktivitetsværktøjer. Vælg på Installér Produktivitetsværktøjer-linket for at installere
Produktivitetsværktøjer.
Webstedet for min WebEx-tjeneste har automatisk installation af Produktivitetsværktøjer tændt, men jeg
ønsker ikke at bruge Produktivitetsværktøjer. Kan jeg slukke den automatiske installation?
Ja. Vælg Mit WebEx > Min Profil. I Produktivitetsværktøjer-afsnittet, sluk Automatisk download af
Produktivitetsværktøjer når der logges på WebEx-tjeneste-webstedmuligheden.
Jeg kan lide nogle af Produktivitetsværktøjerne, men jeg ønsker ikke at bruge dem alle. Hvordan kan jeg
konfigurere Produktivitetsværktøjer til at være tilgængelige for mine ønskede desktop-applikationer?
På din desktop, vælg Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > WebEx-indstillinger.
I dialogboksen for WebEx-indstillinger vælg Værktøjer-fanen. På listen over tilgængelige
Produktivitetsværktøjer, sluk mulighederne for de programmer, du ikke ønsker at bruge sammen med
Produktivitetsværktøjer.
Hvordan kan jeg afinstallere Produktivitetsværktøjer?
På din desktop, vælg Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > Afinstaller. Du kan
også afinstallere ved hjælp af Tilføj eller Fjern Programmer fra Windows Kontrolpanelet.
Kan jeg bruge WebEx-produktivitetsværktøjer med flere websteder for WebEx-tjeneste?
Du kan ikke bruge WebEx-produktivitetsværktøjer med flere websteder for WebEx-tjenester samtidig. Hvis
du har behov for at skifte tjeneste-websteder, vælg Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer
> WebEx-indstillinger, og opdater dit websted og kontooplysninger til brug af Produktivitetsværktøjer med
det nye websted.
Jeg er en Linux-desktop eller MAC-bruger. Er Produktivitetsværktøjer tilgængelige for mig?
I øjeblikket er Produktivitetsværktøjer kun tilgængelige for Microsoft Windows-brugere og Mac-brugere.
Kan jeg implementere single sign-on (SSO) gennem integration med et identitets-administrationssystem,
såsom CA Siteminder, Sun Java Access Manager, eller Oracle Oblix, så mine medarbejdere kan bruge deres
LAN-akkreditiver til at logge på WebEx, og ikke er nødt til at have separate bruger-id´er og adgangskoder?
Ja. Der henvises til webstedets Administrationsdokument om Produktivitetsværktøjer om, hvordan du
konfigurerer dit WebEx-websted til at gennemføre single sign-on (SSO) og integrere med et
identitets-administrationssystem.
Kan jeg implementere single sign-on (SSO) for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) brugere?
Ja. Se "Konfiguration af Single Sign On i Cisco TMS" i kapitlet "Konfiguration Cisco TelePresence
Management Suite" af Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid Konfigurationsguide på Cisco
TelePresence Management Suite (TMS) Konfigurationsguides-siden.

Meeting Center Ofte stillede spørgsmål (version WBS30)
11

Produktivitetsværktøjer
Planlægge møder vha. Produktivitetsværktøjer

Planlægge møder vha. Produktivitetsværktøjer
• Hvad er de forskellige måder hvorpå jeg kan planlægge møder vha. Produktivitetsværktøjer?
• Hvordan planlægger jeg et WebEx-møde ved hjælp af Outlook- eller Lotus-Notes-integration?
• Hvordan starter jeg et WebEx-møde ved hjælp af Outlook- eller Lotus-noter-integration?
• Hvordan tilslutter mine deltagere mit WebEx-møde vha. Outlook- eller Lotus-noter-integration?
• Jeg kender mine præferencer (så som telekonference, deltage før start, sporingskode osv.) for
WebEx-møder, som jeg planlægger ved hjælp af Outlook- eller Lotus-noter-integration. Hvorfor skal
jeg specificere disse muligheder før hvert møde? Kan jeg specificere disse præferencer én gang, så de
er tilgængelige til alle fremtidige møder?
• Er undtagelser til en gentagende mødeserie understøttet for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret
TelePresence)-møder?

Hvad er de forskellige måder hvorpå jeg kan planlægge møder vha. Produktivitetsværktøjer?
Hvis du bruger Microsoft Outlook eller IBM Lotus-noter som din e-mailklient, kan du planlægge WebEx-møder
direkte fra Outlook eller Lotus-Notes-planlægningsprogrammet ved hjælp af Produktivitetsværktøjer.
Hvordan planlægger jeg et WebEx-møde ved hjælp af Outlook- eller Lotus-Notes-integration?
Du planlægger et WebEx-møde med Outlook- eller Lotus-noter-integration, på samme måde som du planlægger
andre møder. I planlæggeren, vælg Tilføj WebEx-møde for at tilføje et WebEx-møde til dit Outlook- eller
Lotus-Notes-planlægningsprogrammet.
Hvordan starter jeg et WebEx-møde ved hjælp af Outlook- eller Lotus-noter-integration?
Når du tilføjer et WebEx-møde til dit Outlook- eller Lotus-noter-møde, inkluderer dit møde i kalenderen et
URL-link, du kan klikke på for at starte mødet.
Hvordan tilslutter mine deltagere mit WebEx-møde vha. Outlook- eller Lotus-noter-integration?
Når en deltager åbner et møde på deres Outlook- eller Lotus-noter-kalender, vil de se et URL-link, de kan
klikke på for at deltage i WebEx-mødet. Deltagere kan også klikke på URL-linket i Outlook- eller
Lotus-noter-mødeinvitationen for at deltage i mødet.
Jeg kender mine præferencer (så som telekonference, deltage før start, sporingskode osv.) for WebEx-møder,
som jeg planlægger ved hjælp af Outlook- eller Lotus-noter-integration. Hvorfor skal jeg specificere disse
muligheder før hvert møde? Kan jeg specificere disse præferencer én gang, så de er tilgængelige til alle
fremtidige møder?
Når du planlægger møder på dit WebEx-websted, kan du gemme mødeskabeloner til brug i fremtidige møder.
Du kan så bruge disse mødeskabeloner, når du planlægger møder i Produktivitetsværktøjer. Derudover, hvis
din administrator har oprettet prædefinerede mødeskabeloner for din organisation, kan du bruge disse
mødeskabeloner i Produktivitetsværktøjer.
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Er undtagelser til en gentagende mødeserie understøttet for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret
TelePresence)-møder?
Nej, undtagelser til en gentagende mødeserie er ikke understøttet for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret
TelePresence)-møder og Produktivitetsværktøjer.
Følgende problemer eksisterer for undtagelser til gentagne mødeserier ved anvendelse af CMR Hybrid-møder
og Produktivitetsværktøjer:
• Undtagelser til en gentagende mødeserie for CMR Hybrid-møder understøttes stadig IKKE af WBS29.13,
og brugere advares i henhold dertil (for eksempel, ikke-understøttede redigeringsmuligheder er
deaktiverede, og fejlmeddelelser er inkluderet i e-mailinvitationer), når de forsøger at planlægge dem
vha. Produktivitetsværktøjer.
• WebEx-møde-applikationer og TelePresence-enheder kan tilslutte sig samme CMR Hybrid-møde, selv
hvis en normal undtagelse til en mødeserie er skabt. WebEx understøtter ikke oprettelse af forældreløse
mødeundtagelser, så som at tilføje WebEx til en enkelt fremkomst i en mødeserie.
• Værter kan stadig redigere følgende emner til en CMR-mødeserie, der ikke har undtagelser: WebEx
specielle egenskaber, så som skiftende værter, lydindstillinger og adgangskoden til WebEx-møde;
Microsoft Outlook fælles egenskaber, såsom emne og deltagere; og TelePresence-egenskaber.
• Når en undtagelse er gjort til en CMR Hybrid gentagende mødeserie, findes følgende betingelser:
• Outlook fælles egenskaber kan stadig redigeres for både undtagelsen og mødeserien
• TelePresence-egenskaberne kan ikke redigeres for hverken undtagelsen eller mødeserien (panelet
til redigering af TelePresence-indstilling er deaktiveret).
• WebEx-specialegenskaberne kan ikke redigeres for hverken undtagelsen eller mødeserien.
• Hvis en WebEx-only mødeserie har undtagelser, kan TelePresence ikke føjes til den.
• Til forskel fra tidligere frigivelser er følgende funktioner ikke tilgængelige i WBS 29.11.3 og senere for
CMR Hybrid-brugere:
◦ CMR Hybrid-brugere har ikke evnen til at redigere TelePresence-egenskaberne eller
WebEx-specialegenskaber i en CMR Hybrid-serie, der har undtagelser.
◦ CMR Hybrid-brugere har ikke evnen til at tilføje eller fjerne TelePresence eller WebEx helt fra
en serie, hvis den har undtagelser
• Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, som er nye i EWBS29.13, forventes at have samme
begrænsninger for undtagelser til en mødeserie.

Omgående Møder ved hjælp af Produktivitetsværktøjer
• Hvad er de forskellige muligheder jeg har for at starte omgående møder?
• Hvad er WebEx-produktivitetsværktøjernes panel?
• Hvordan kan jeg invitere en deltager til et WebEx-møde ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjets
panel og Møde Nu?
• Kan jeg deltage i et WebEx-møde ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer-panelet?
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• Kan jeg starte mine planlagte WebEx-møder ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer-panelet?
• Hvordan kan jeg invitere min kammerat til et WebEx-møde ved hjælp af en instant messenger-integration?
• Jeg har allerede et WebEx-møde i gang på min desktop - hvordan kan jeg invitere min instant
messenger-kammerat til et møde, der allerede er i gang?
• Hvad er den bedste måde at starte et WebEx-møde fra Microsoft Office-dokumenter?
• Er øjeblikkelige møder understøttet for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)-møder?

Hvad er de forskellige muligheder jeg har for at starte omgående møder?
Du kan starte direkte møder med følgende Produktivitetsværktøjer:
• Ét klik
• Integrering af Instant Messenger:
◦ Yahoo
◦ Google Talk
◦ Skype
◦ AOL AIM
◦ Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
• Microsoft Office integrationer:
◦ Word
◦ Excel
◦ PowerPoint
• Internet Explorer-integration
• Mozilla Firefox-integration
Hvad er WebEx-produktivitetsværktøjernes panel?
WebEx-produktivitetsværktøjets panel (tidligere kaldet WebEx Ét-Klik-panel) er en enkel måde at starte og
deltage i møder på, og at sende mødeinvitationer uden at logge ind på webstedet for din WebEx-tjeneste eller
navigere websider. WebEx-produktivitetsværktøjets panel er tilgængeligt fra Start-menuen, fra
WebEx-produktivitetsværktøjernes genvej på din desktop, og fra WebEx-produktivitetsværktøjernes ikon i
proceslinjen.
Hvordan kan jeg invitere en deltager til et WebEx-møde ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjets panel
og Møde Nu?
Højre-klik WebEx-produktivitetsværktøjer-ikonet i proceslinjen og vælg Åbn
WebEx-produktivitetsværktøjer. I WebEx-produktivitetsværktøjer-panelet kan du enten indtaste din
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kontaktpersons e-mail-adresse eller vælge adressebog-ikonet, for at vælge dine kontakter fra dit Outlookeller Lotus Notes-bibliotek. Når du har valgt dine kontakter, kan du vælge Møde nu for at starte et WebEx-møde
og automatisk sende invitationer, ved hjælp af din lokale mail-applikation, til alle valgte kontakter om at
deltage i WebEx-mødet.
Kan jeg deltage i et WebEx-møde ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer-panelet?
Ja. Højre-klik WebEx-produktivitetsværktøjer-ikonet i proceslinjen og vælg Deltag i Møde. Indtast værtens
e-mailadresse eller mødenummeret for at deltage i WebEx-møde. Du skal kende mødets adgangskode, for at
deltage i din værts møde.
Kan jeg starte mine planlagte WebEx-møder ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer-panelet?
Ja. Højre-klik WebEx-produktivitetsværktøjer-ikonet i proceslinjen og vælg Start planlagt møde.
Hvordan kan jeg invitere min kammerat til et WebEx-møde ved hjælp af en instant messenger-integration?
Start en instant messenger-chatsession med din kammerat. I chat-vinduet, vælg Start et WebEx-møde for at
starte et WebEx-møde, og send så en mødeinvitation til din kammerat som chat-besked.
Jeg har allerede et WebEx-møde i gang på min desktop - hvordan kan jeg invitere min instant
messenger-kammerat til et møde, der allerede er i gang?
Start en chatsession med din kammerat. I chatvinduet vælges Inviter til Møde for at invitere din kammerat
til et igangværende WebEx-møde.
Hvad er den bedste måde at starte et WebEx-møde fra Microsoft Office-dokumenter?
I værktøjslinjen på dit Microsoft Office-dokument, regneark, eller præsentation, vælges Del som Applikation.
Dette starter et WebEx-møde og deler automatisk applikationen. For at invitere andre til mødet, vælg
Deltagerpanel-knappen i den flydende ikon-bakke, vælg Invitér eller Påmind Deltagere, og vælg så Invitér
via E-mail eller Invitér via IM. Du kan også invitere deltagere ved hjælp af Ét-Klik eller en Instant
Messenger-integration.
Er øjeblikkelige møder understøttet for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)-møder?
Nej. Du kan ikke starte et øjeblikkeligt CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)-møde; du kan kun
planlægge CMR Hybrid-møder. Når CMR Hybrid-brugere starter øjeblikkelige møder, er de WebEx-only-møder
og inkluderer ikke TelePresence-integration.
Begyndende med WBS29.11 er øjeblikkelige møder, som du starter med Mød Nu-kommandoen (tidligere
kaldet One-Click Meeting), afholdt som standard i dit Personlige Lokale. Du kan ændre denne valgmulighed
i "Præferencer". CMR Hybrid (WebEx-aktiverede TelePresence)-brugere vil have personlige mødelokaler,
men kun brugere, der deltager fra en WebEx-mødeapplikation eller app, kan deltage i disse Personlige
mødelokaler. TelePresence-enheder kan ikke deltage i Personlige Lokaler-møder på CMR Hybrid-websteder.
Websteder og bruger-værtskonti skal have CMR Cloud, for at brugere kan deltage i Personlige Lokaler-møder
fra TelePresence-enheder, eller andre video-konferencesystemer eller applikationer.
En smutvej til et øjeblikkeligt møde, der bruger både WebEx og TelePresence, er at starte et møde fra et
TelePresence system, og så skal den navngivne vært vælge Øjeblikkeligt WebEx-møde på møde-detaljesiden,
for at generere en URL der lader eksterne deltagere deltage i TelePresence-mødet fra en WebEx-applikation
eller mobilapp.
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• Jeg ønsker ikke, at værter automatisk installerer Produktivitetsværktøjer. Hvad er de forskellige
muligheder, jeg har for at installere Produktivitetsværktøjer på brugeres desktops i mit firma?
• Brugere i mit firma har ikke administrationsprivilegier. Hvordan kan de installere Produktivitetsværktøjer?
• Alle computere i min virksomhed er låst. Hvordan kan jeg installere Produktivitetsværktøjer på alle
brugeres desktops i mit firma?
• Møder kørt af vores ledere er fortrolige og følsomme møder. Ansatte i mit firma kender lederes
e-mailadresser. Hvordan kan jeg forhindre ansatte i at deltage i fortrolige og følsomme møder?
• Jeg ønsker ikke, at mine ansatte skal bruge instant messenger-integrationer. Kan jeg vælge hvilke
Produktivitetsværktøjer mine ansatte kan bruge?
• Jeg kan ikke lide de standard kontekstuelle opmærksomhedstip på Planlæg et Møde-siderne. Kan jeg
skræddersy disse beskeder?
• Hvad er den bedste praksis for udrulning af integration af Lotus-noter tværs over alle computere i mit
firma?

Jeg ønsker ikke, at værter automatisk installerer Produktivitetsværktøjer. Hvad er de forskellige muligheder,
jeg har for at installere Produktivitetsværktøjer på brugeres desktops i mit firma?
Du kan slukke for automatisk installation af Produktivitetsværktøjer med Webstedsadministration-mulighederne.
Du kan bruge følgende metoder til at installere Produktivitetsværktøjer på alle brugeres desktoppe:
• Installér WebEx-produktivitetsværktøjer på brugeres desktops ved hjælp af et
software-distributionsværktøj, så som Microsoft SMS, IBM Tivoli, WebEx System Management osv.
• Anmod værter om manuelt at downloade WebEx-produktivitetsværktøjer fra Download-afsnittet på
WebEx-supportsider.
• Følg instruktionerne for stille installation eller masse-udbredelse af WebEx-produktivitetsværktøjer i
IT-administratorguiden for masse-udbredelse af WebEx-produktivitetsværktøjer.
Brugere i mit firma har ikke administrationsprivilegier. Hvordan kan de installere Produktivitetsværktøjer?
Administrationsprivilegier er ikke krævet for at installere WebEx-produktivitetsværktøjer. Selv standardbrugere
uden administrationsrettigheder kan installere Produktivitetsværktøjer.
Alle computere i min virksomhed er låst. Hvordan kan jeg installere Produktivitetsværktøjer på alle brugeres
desktops i mit firma?
Slå automatisk installation og automatiske opgraderinger til Produktivitetsværktøjer fra i WebEx-tjenestens
webstedadministrationsmuligheder. Brug et software-distributionsværktøj, så som Microsoft SMS, IBM Tivoli,
WebEx System Management osv. til at installere Produktivitetsværktøjer på alle brugeres desktops i dit firma.
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Møder kørt af vores ledere er fortrolige og følsomme møder. Ansatte i mit firma kender lederes e-mailadresser.
Hvordan kan jeg forhindre ansatte i at deltage i fortrolige og følsomme møder?
Planlæg fortrolige og følsomme møder som ikke-listede møder, og sluk så Tillad brugere at deltage i
ikke-listede møder ved hjælp af værtens e-mailadresse-muligheden i Produktivitetsværktøjer-afsnittet i
Webstedadministrationen.
Jeg ønsker ikke, at mine ansatte skal bruge instant messenger-integrationer. Kan jeg vælge hvilke
Produktivitetsværktøjer mine ansatte kan bruge?
Ja. Gå til Produktivitetsværktøjer-afsnittet på Webstedadministrationen. I listen af Produktivitetsværktøjer
sluk for Produktivitetsværktøjer-muligheder baseret på dine forretningsbehov.
Jeg kan ikke lide de standard kontekstuelle opmærksomhedstip på Planlæg et Møde-siderne. Kan jeg
skræddersy disse beskeder?
Ja. Du kan skræddersy beskeder i Produktivitetsværktøjer-afsnittet i Webstedsadministrationen.
Hvad er den bedste praksis for udrulning af integration af Lotus-noter tværs over alle computere i mit firma?
Andre WebEx-dokumenter, der indeholder information om udrulning af Lotus-noter, er tilgængelige. Bed din
Klient-servicemanager om at levere tjekliste-dokumentet til udrulning af Lotus-noter, og dernæst følge
instruktionerne for masseudrulning af WebEx-produktivitetsværktøjer i IT-administratorguiden for
masseudrulnings-guiden af WebEx-produktivitetsværktøjer.
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WebEx-lyd
• Generelle Spørgsmål, side 19

Generelle Spørgsmål
• Hvad er kapaciteten for WebEx-lyd?
• Er der nogle opkaldsrestriktioner fra bestemte lokationer?
• Understøtter WebEx-lyd en blandet tilstand eller hybrid lydkonference med VoIP-deltagere?
• Hvad er de kendte problemer og begrænsninger for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) og
CMR Cloud-møder, der bruger telefoni-serviceudbyder (TSP)-lyd?

Hvad er kapaciteten for WebEx-lyd?
WebEx-lydkapacitet er 1000 deltagere for alle understøttede WebEx-tjenester med 500 deltagere på telefoni
og 500 på WebEx integreret VoIP.
Er der nogle opkaldsrestriktioner fra bestemte lokationer?
Ja, dette dokument skitserer disse begrænsninger: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
Understøtter WebEx-lyd en blandet tilstand eller hybrid lydkonference med VoIP-deltagere?
Ja, WebEx-lyd understøtter en hybrid lyd i Meeting Center- og Training Center-tjenester.
Hvad er de kendte problemer og begrænsninger for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) og CMR
Cloud-møder, der bruger telefoni-serviceudbyder (TSP)-lyd?
For nogle telefonudbyderes (TSP) lydkonti vil et eventuelt andet møde slutte automatisk, hvis en vært med
en TSP-konto planlægger to CMR Hybrid eller CMR Cloud-møder, hvor det andet møde er planlagt til at
starte, straks efter det første møde slutter, og hvis TelePresence-planlægningssystemet automatisk forlænger
det første møde ud over den planlagte afslutning, vil det andet møde slutte automatisk, da den samme
TSP-lydkonto og værts-adgangskode ikke kan bruges til begge møder på samme tidspunkt.
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For at undgå dette problem kan du opsætte to forskellige TSP-lydkonti med forskellige værtsadgangskoder,
og bruge en konto til det første møde og den anden konto til det andet møde. En anden mulighed er at anmode
din administrator om at lukke for muligheden for, at TelePresence-systemer automatisk forlænger mødet.
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Integreret VoIP-lyd
• Generelle Spørgsmål, side 21
• Systemkrav og Teknisk information, side 22
• Fejlfinding, side 24

Generelle Spørgsmål
• Hvad er funktionerne af integreret VoIP-lyd?
• Hvad er deltagerkapaciteten for integreret VoIP-lyd?
• Hvordan hjælper WebEx VoIP-lyd til at vide, om deltagerne kan høre mig?

Hvad er funktionerne af integreret VoIP-lyd?
Følgende er en kort beskrivelse af funktionerne af integreret VoIP-lyd:
• Tjenestesupport: Integreret VoIP er understøttet i de tjenester og platforme oplistet i den følgende tabel:
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Training Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Event Center

Ja

Ja

Ja

Nej

Support Center

Ja

Ja

Ja

Ja

• Krav til Hardware: Intet særligt hardware er påkrævet for at bruge integreret VoIP. Et fuldt
dupleks-lydkort og højtalere eller headset er alt der kræves. Et headset anbefales til brugere, der ønsker
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at tale. USB-enheder er også understøttet på Windows og Mac, så længe enheden har drivere til
operativsystemet.
• Antal mødedeltagere: Integreret VoIP understøtter op til 500 deltagere (1.000 for Training Center).
• TCP/UDP-support: Integreret VoIP kan bruge UDP eller TCP som transportmetode. UDP-transport
tillader lavere latenstid for VoIP-sessioner. TCP tilbyder valgfri SSL-sikkerhed med en smule højere
latenstid. Når VoIP startes som en tjeneste, forsøger hver klient at forbinde via UDP først, og går så
tilbage til TCP som transportprotokol. Møder kan understøtte et miks af UDP- og TCP-deltagere.
• SSL-Support: Integreret VoIP kan (hvis hjemmesiden er SSL-aktiveret) bruge SSL som transportmetode.
SSL giver meget sikker transport til VoIP-trafik. SSL kan introducere yderligere latenstid for
VoIP-forbindelser.
• Ekko-annullering: Integrerede VoIP-funktioner bygget ind i ekko-annullering tilbyder forbedret ydelse
under de fleste forhold.
• Automatisk forstærkningsstyring: Integreret VoIP har automatisk forstærkningsstyring, der giver
niveau-udjævning for mødedeltagere.
• Krydsplaform-support: Krydsplatform-support for Support Center
Hvad er deltagerkapaciteten for integreret VoIP-lyd?
Du kan invitere op til 500 deltagere til en session (1.000 for Training Center).
Hvordan hjælper WebEx VoIP-lyd til at vide, om deltagerne kan høre mig?
Integreret VoIP viser en netværksindikatorer i Volume-vinduet (tilgængelig fra lydmenuen), der viser hvordan
dit netværks ydelse er, og den overordnede kvalitet af lyden dine deltagere hører. Indikatoren viser en af
følgende farver:
• Grøn, når mere end 85 % af dine deltagere oplever god lydkvalitet
• Gul, når mellem 50 til 85 % af dine deltagere oplever god lydkvalitet
• Rød, når under 50 % af dine deltagere oplever god lydkvalitet

Systemkrav og Teknisk information
• Hvad er Systemkravene?
• Hvilke websteder for WebEx-tjeneste tilbyder VoIP-lyd?
• Hvad skal jeg have for at bruge WebEx-integreret VoIP?
• Kan jeg bruge TCP, UDP eller PSTN med WebEx-integreret VoIP-lyd?
• Kan jeg bruge WebEx-integreret VoIP, hvis mit websted er SSL-aktiveret?
• Kan jeg bruge VoIP over opringningsforbindelser?
• Kan jeg bestemme WebEx-VoIP fra en EMX-knude.
• Er VoIP en fuld eller halv dupleks-transmission?
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Hvad er Systemkravene?
Dit system skal opfylde kravene vist i Krydsplatformsfunktioner (WBS30).
Hvilke websteder for WebEx-tjeneste tilbyder VoIP-lyd?
Du kan bruge integreret VoIP med WebEx-tjenester og computere oplistet i den følgende tabel:
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Training Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Event Center

Ja

Ja

Ja

Nej

Support Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Hvad skal jeg have for at bruge WebEx-integreret VoIP?
For at bruge WebEx-integreret VoIP, skal du have et fuldt dupleks-lydkort og højtalere eller headset. For at
tale bør du have en mikrofon, der er forbundet til din computer. For det bedste resultat anbefaler vi, at du
bruger et headset.
Kan jeg bruge TCP, UDP eller PSTN med WebEx-integreret VoIP-lyd?
Du kan bruge UDP- eller TCP-protokoller med WebEx-VoIP-lyd. Med UDP kan du opleve lavere
latenstids-rater (forsinkelser) end med TCP, men med TCP kan du bruge SSL-sikkerhedsprotokollen (og
latenstids-raten vil sikkert være større). Når VoIP starter, prøver WebEx at forbinde ved hjælp af UDP og
skifter så til TCP. Du kan udføre sessioner, hvor nogle deltagere bruger UDP, men andre bruger TCP.
UDP er kun understøttet for ikke-SSL-websteder. For at bruge UDP skal IP-porte 9000 og 9001 åbnes for
udgående kommunikation ved hjælp af UDP på firmaets firewall. UDP vælges automatisk, hvis portene er
åbne.
Kan jeg bruge WebEx-integreret VoIP, hvis mit websted er SSL-aktiveret?
Ja. Du kan bruge SSL, hvis du også bruger TCP-transportprotokollen.
Kan jeg bruge VoIP over opringningsforbindelser?
Integreret VoIP er ikke anbefalet til opringningsforbindelser. UCF-baseret PowerPoint-deling bør virke
tilfredsstillende, så længe video ikke er aktiveret, og kun en aktiv mikrofon er i brug. Applikation og
desktop-deling sammen med Integreret VoIP er ikke understøttet på forbindelser på mindre end 56 Kb/s.
Kan jeg bestemme WebEx-VoIP fra en EMX-knude.
Integreret VoIP kan bestemmes fra en WebExTM Extended MediaTone eXchange (EMX)-knude på en
sag-for-sag basis. Kontakt Produktstyring for yderligere oplysninger.
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Er VoIP en fuld eller halv dupleks-transmission?
Integreret VoIP er fuld dupleks, hvilket betyder, at deltagere kan tale på samme tid. Dette er lige som en
traditionel telekonference med anvendelse af PSTN. Halv dupleks er en VoIP-konference, hvor kun en deltager
kan tale på et givet tidspunkt, lige som en CB-radio.

Fejlfinding
• Hvorfor er der en forsinkelse i lyd under mine VoIP-konferencer? Hvorfor virker kvaliteten ikke til at
være så god som traditionel telefoni?
• Hvorfor får jeg god kvalitet på nogle VoIP-kald, men ikke på andre?
• Hvad hvis kunden oplever nogle tekniske problemer med Integreret VoIP?

Hvorfor er der en forsinkelse i lyd under mine VoIP-konferencer? Hvorfor virker kvaliteten ikke til at være
så god som traditionel telefoni?
Traditionel PSTN-baseret telekonference er kredsløbsbaseret, hvilket giver hver deltager en dedikeret kanal
til telekonference-broen; forsinkelsen er praktisk talt umærkelig. Typisk er den eneste forsinkelse, man møder
i et kredsløbskoblet stemme-miljø på grund af afstanden stemmen skal rejse). En god VoIP-løsning vil have
forsinkelse på omkring 0,25 - 0,5 sekunder, afhængigt af følgende faktorer:
• Netværksoverbelastning: VoIP-løsninger sender stemmeinformationerne over et IP-netværk (så som
internettet), hvilket er et delt medie, på hvilket pakkerne er dirigeret på en først ind/først ud-basis.
Overbelastning på enhver af routerne mellem mødedeltagerne vil sinke og/eller forringe lyden.
• Kodningsprocessen: Når du taler ind i mikrofonen opfanger og digitaliserer lydkortet i din PC lyden.
Denne information er så opbrudt i data-pakker, som sendes over netværket til konference-server(ne).
Konferenceserver(ne) sender disse pakker til de andre deltageres PC´er, hvor kodningsprocessen er vendt
om. Kodningsprocessen for Integreret VoIP afhænger af lydkomponenter (mikrofon, højtalere og lydkort),
og disse kan variere meget fra PC til PC. Lavere kvalitet vil producere lyd af lavere kvalitet.
Sådan forsinkelse og lydkvalitetsspørgsmål er almindelige i VoIP-løsninger tilbudt af alle udbydere—ikke
bare WebEx. VoIP-løsninger tilbudt af leverandører så som Centra, el al. lider af de samme mangler når
sammenlignet med PSTN. Baseret på vores test er forsinkelsen og lydkvaliteten af WebEx VoIP mindst på
niveau med Centras.
Hvorfor får jeg god kvalitet på nogle VoIP-kald, men ikke på andre?
Det er svært at have et direkte svar på dette spørgsmål, på grund af antallet af muligheder. Du kan have en
perfekt VoIP-konference med en 28-Kbps forbindelse til et land halvvejs rundt om jorden, fulgt af et skrattende
rod i et kald til den næste stat med en 56-Kbps eller 300+-Kbps-forbindelse. Kvaliteten er næsten udelukkende
afgjort af samplingshastigheden (antal »skiver« pr. sekund den bruger til at reproducere din stemme) af
VoIP-softwaren, plus gennemstrømningsmængden af din internetforbindelse. En 56-Kbps (eller en 300+-Kbps
LAN, for den sags skyld) tilslutning sikrer ikke, at du kan flytte data på tværs af internettet ved denne hastighed;
den faktiske hastighed er bestemt af trafik på alle netværk mellem kilden og slutpunktet, og udstyrskapaciteter
ved kilden og slutpunkt. Generelt er transmissioner af dårlig kvalitet et resultat af trafik, og kan ikke undgås
fuldstændig i VoIP, der bruger Internet til hele eller dele af stemme-datatrafikken.
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Hvad hvis kunden oplever nogle tekniske problemer med Integreret VoIP?
Følg standard teknisk support-eskaleringsproces.
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Optagelse og afspilning
• Generelle Spørgsmål, side 27
• Netværksbaseret optagelse eller “Optag på Server”, side 30
• Afspille optagelser, side 32
• Skabe og udgive optagelser, side 33
• Redigere optagelser, side 35
• Optage CMR Hybrid-møder, side 36
• Kendte problemer og smutveje, side 36

Generelle Spørgsmål
• Hvilke værktøjer leverer WebEx til optagelse, redigering og afspilning af optagelser?
• Hvad har jeg brug for, for at afspille optagelser?
• Kan jeg afspille WebEx-optagelser med enhver multimedia-afspiller?
• Hvordan kan jeg få WebEx-optager, -redigeringsprogram og -afspillere?
• Hvordan konverterer jeg WebEx-netværkets optagelsesfiler (ARF) til Windows Media fil-format (WMV),
Flash-format (SWF) eller MPEG-4-format (MP4)?
• Når jeg prøver at konvertere min ARF-fil til MP4-format, bliver jeg bedt om en URL, brugernavn og
adgangskode. Hvad bør jeg indtaste?
• Mit WebEx-websted kræver, at jeg logger ind via mit firma-websted (via single sign-on), og jeg har
ikke et WebEx-brugernavn og adgangskode. Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at konvertere ARF-filer
til MP4-format?
• Hvordan forbinder jeg DynaMetric-adapteren til min computer og telefon?
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Hvilke værktøjer leverer WebEx til optagelse, redigering og afspilning af optagelser?
Med WebEx optagere kan du optage alt, hvad der sker på et WebEx-møde; lyd, video, chatsamtaler, noter
mv.
Der er to muligheder for at optage et WebEx-møde: Netværksbaseret optagelse (Optag på server) med den
Netværksbaserede Optager (NBR) og Lokal optagelse. Ved brug af Netværksbaseret optagelse, kræves der
ikke ekstra hardware. Alt mødeindhold registreres automatisk på WebEx-serverne, og er let tilgængelig.
Hvis du ønsker at ændre optagelsen, såsom at gøre den kortere, eller fjerne sektioner, hvor der ikke sker noget
vigtigt, tilbyder vi et andet værktøj, der giver dig mulighed for at ændre det. Hvis du gemmer optagelser på
webstedet for din WebEx-tjeneste, kan du udgive optagelsen på en hjemmeside, så andre kan afspille den,
eller downloade den til deres computer.
Vælg fra følgende afspillere og optagere:
WebEx-netværkets
optagelsesfunktion for
avancerede optagelsesformat
(.arf)-filer

Brug den til at afspille optagelser i ARF-format (netværksbaserede
optagelser). Brug afspilleren til at konvertere optagelsen til Windows
Media-Format (.wmv), Flash-format (.swf), eller MPEG-4-format (MP4).
Ingen redigering er understøttet i afspilleren. Grundlæggende redigering
er understøttet af optage-egenskaberne på webstedet for din
WebEx-tjeneste, såsom at beskære begyndelsen eller slutningen af
optagelsen, og fjerne paneler såsom video, chat osv.

WebEx-optager og -afspiller for Dette er en standalone-optager og -afspiller, som giver dig mulighed for
optagelsesformat (.wrf)-filer
at gemme optagelser i WebEx´s proprietære WRF-format på din computer.
Du kan også bruge den til at optage programmer, eller din computer til
at skabe software-demonstrationer, træning og så videre. Du kan dernæst
uploade optagelser til dit WebEx-websted og dele dem med andre, ved
at sende dem de medfølgende streaming-/download-URL´er.
WebEx-optagelsesredigeringsprogram Brug dette værktøj til at tilføje, slette eller omdirigere dele af en optagelse
i WRF-format.

For detaljeret information om brug af hver af disse afspillere, se brugervejledningerne på supportsiden på
webstedet for din WebEx-tjeneste.
Hvad har jeg brug for, for at afspille optagelser?
For at spille WebEx-optagelser skal du have et lydkort; for at afspille optagelser på nettet skal du have en
internetforbindelse.
For at optage telekonferencer ved brug af WebEx-standalone-optager, skal du også have:
• Et computer-headset (kun præsentationsværter)
• Et telefon-headset (foretrukket frem for almindeligt telefonhåndsæt til præsentationsværter, der taler i
løbet af en telekonference)
• En telefon-optagelsesadapter
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Bemærk

Dette er nødvendigt for at tilslutte din telefon til computeren. WebEx anbefaler
DynaMetric TLP-120 eller TMP-636 adaptere; TMP-636 adaptere understøtter to-vejs
lyd, hvilket er nyttigt til optagelse af lyd, der indeholder UCF-rich media.

• En universel forstærker (WebEx anbefaler Plantronics MX10 universelle forstærker og headset)
Kan jeg afspille WebEx-optagelser med enhver multimedia-afspiller?
Ja, men du skal først downloade optagelsen fra webstedet for WebEx-tjenesten og konvertere den til Windows
Media File (.wmv) format, Flash (.swf) format eller MPEG-4 format (MP4). For at konvertere en
netværksbaseret optagelse (.arf) tit Windows Media File (.wmv) format, Flash (.swf) format, eller MPEG-4
format (MP4), brug WebEx'-netværkets optagelsesfunktion.

Bemærk

WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på
Mac-systemer.
For at konvertere en lokal optagelse (.wrf) til WMV-format, brug WebEx-optagelsesredigeringsprogrammet.
Hvordan kan jeg få WebEx-optager, -redigeringsprogram og -afspillere?
Hvis du har en konto på dit WebEx-websted:
1
2
3
4

I venstre navigationsbjælke, vælg Support.
Vælg Downloads.
Rul ned til Optagere- og Afspillere-sektionen og vælg Optagelse og Afspilning.
Download den ønskede afspiller.

Hvordan konverterer jeg WebEx-netværkets optagelsesfiler (ARF) til Windows Media fil-format (WMV),
Flash-format (SWF) eller MPEG-4-format (MP4)?
Start med WebEx-netværkets optagelsesfunktionen, og åbn din ARF-fil. Vælg Fil > Konvertér Format og
vælg det ønskede format. Vælg den ønskede konfiguration i dialogen, der popper op, og vælg Konvertér.

Bemærk

WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på
Mac-systemer.

Når jeg prøver at konvertere min ARF-fil til MP4-format, bliver jeg bedt om en URL, brugernavn og adgangskode.
Hvad bør jeg indtaste?
Den URL du skal indtaste er dit WebEx-websted; for eksempel company.webex.com. Brugernavnet og
adgangskode bør være dit WebEx-brugernavn og adgangskode.

Bemærk

WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på
Mac-systemer
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Mit WebEx-websted kræver, at jeg logger ind via mit firma-websted (via single sign-on), og jeg har ikke et
WebEx-brugernavn og adgangskode. Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at konvertere ARF-filer til MP4-format?
Det er ikke understøttet at konvertere ARF-filer til MP4-format for WebEx-websteder integreret med single
sign-on for øjeblikket.
Hvordan forbinder jeg DynaMetric-adapteren til min computer og telefon?
For at forbinde adapteren til telefonen:
1 Tag stikket til telefonens håndsæt eller headset ud fra telefonstikket, og tilslut DynaMetric-telefonledningen
til stikket.
2 Sæt telefonens håndsæt eller headset i DynaMetric-adapteren.
3 Sæt DynaMetrics grå lydkabel i computerens mikrofonstik. (Hvis du bruger DynaMetric TMP-636, så sæt
det sorte kabel i computerens stik til hovedtelefoner.)

Netværksbaseret optagelse eller “Optag på Server”
• Hvad er netværksbaseret optagelse (NBR) eller “Optag på Server”?
• Hvilke centre kan bruge netværksbaseret optagelse?
• Hvilke operativsystemer er understøttet som vært ved brug af netværksbaseret optagelse?
• Skal jeg have yderligere hardware for at bruge netværksbaseret optagelser til mine møder?
• Hvad er den typiske størrelse på én times optagelse?
• Hvor længe går der, før min video er tilgængelig for visning eller distribution?
• Hvor kan jeg finde mine optagelser?
• Hvordan får jeg WebEx-netværks optagelsesfuntion?
• Hvordan udgiver jeg min optagelse til mine deltagere?
• Opfanger netværksbaseret optagelse alt indholdet på mødet?
• Opfanger netværksbaseret optagelse tredjeparts lyd?
• Opfanger netværksbaseret optagelse VoIP og lyd-udsendelse?
• Kan jeg sætte optagelsen på pause, når jeg optager på serveren?
• Jeg kan ikke afspille min netværksbaserede optagelsesfil på den seneste WebEx-netværk
optagelsesfuntion, efter min hjemmeside blev opgraderet. Hvad bør jeg gøre?

Hvad er netværksbaseret optagelse (NBR) eller “Optag på Server”?
Netværksbaseret optagelse (NBR) er en optagelsesmulighed tilgængelig for WebEx-kunder på frigivelse
WBS25 eller senere. Netværksbaseret optagelse gør dig i stand til at opfange alt mødeindhold, inklusiv
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WebEx-integreret lyd, VoIP-lyd eller tredjeparts lydkonference til senere afspilning og deling. NBR-optagelser
gemmes på WebEx højt tilgængelige lagringsservere og gør det nemt at tilgå alt mødeindhold.
Til forskel fra stand-alone WebEx-optager til WRF-formatfiler, bliver netværksbaseret optagelse administreret
fuldstændigt inden i WebEx-klienten og kræver ikke brug af yderligere hardware, så som en
telefonoptagelses-adapter til at optage telefonkonferencen. Netværksbaseret optagelse giver også grundlæggende
redigeringsmuligheder gennem webstedet for din WebEx-tjeneste, uden at der kræves brug af en
video-redigeringsapplikation.
Hvilke centre kan bruge netværksbaseret optagelse?
WebEx Meeting Center, Event Center, Support Center og Training Center.
Hvilke operativsystemer er understøttet som vært ved brug af netværksbaseret optagelse?
En vært, der bruger netværksbaseret optagelse, kan bruge Windows, Mac, Linux og Solaris operativsystemer.
Skal jeg have yderligere hardware for at bruge netværksbaseret optagelser til mine møder?
Nej. Du kan bare få det aktiveret på dit websted. I Mødeadministratoren kan du optage alle dine mødehandlinger,
inklusiv telekonference.
Hvad er den typiske størrelse på én times optagelse?
Størrelsen vil variere, afhængigt af handlingen under mødet. Typisk vil et møde, der ikke indeholder videobrug,
variere fra 15 til 40 MB. Et møde med video-brug kan være omkring 250 MB-størrelse.
Hvor længe går der, før min video er tilgængelig for visning eller distribution?
Normalt er optagelser tilgængelige mellem 30 minutter og op til 24 timer efter dit mødes afslutning
Hvor kan jeg finde mine optagelser?
Dine optagelser lægges i Mine filer-sektionen af Mit WebEx, i Mine optagelser-fanen.
Hvordan får jeg WebEx-netværks optagelsesfuntion?
Du kan downloade WebEx-netværks optagelsesfuntion ved at gå til Support > Downloads > Optagelse og
Afspilning.
Hvordan udgiver jeg min optagelse til mine deltagere?
Når dine optagelser er placeret i Mine filer-sektionen i Mit WebEx genereres en streaming-URL, der kan
sendes via e-mail, slås op på webstedet for din WebEx-tjeneste eller slås op på enhver anden hjemmeside.
Opfanger netværksbaseret optagelse alt indholdet på mødet?
Den optager den fulde deltager-visning af mødet, så det opfanger følgende:
• Al offentlig chat
• Alle data, inklusiv annotationer, afstemningsresultater der deles og noter (kræver udgivelse)
• Præsentationsvært-video (kræver mindst én tilstedeværende i mødet)
• WebEx-lyd (VoIP og telefoni) og tredjeparts lyd
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Den opfanger ikke følgende:
• Al privat chat til værten
• Afstemningsresultater ikke delt af værten
• Udbrydermøder (Training Center), Mediefremviser (Event Center), undertekster (Meeting Center) og
Øvelokaler (Event Center)-paneler optages eller afspilles ikke
• Ved optagelse af multipoint-video optages og afspilles kun præsentationsværtens video
Opfanger netværksbaseret optagelse tredjeparts lyd?
Ja. Ved at indtaste dit tredjeparts konferencenummer i begyndelsen af optagelsesprocessen, kan du opfange
tredjeparts lyd i din optagelse.
Opfanger netværksbaseret optagelse VoIP og lyd-udsendelse?
Ja, start først optagelsen, og start så dit lyd-valg.
Kan jeg sætte optagelsen på pause, når jeg optager på serveren?
Ja. En Pause-knap er tilgængelig i Optagelsespanelet, når du optager på serveren.
Jeg kan ikke afspille min netværksbaserede optagelsesfil på den seneste WebEx-netværk optagelsesfuntion,
efter min hjemmeside blev opgraderet. Hvad bør jeg gøre?
Begyndende med WBS28.9 blev en ny lydmotor introduceret i WebEx-netværks optagelsesfuntion, og et
gammelt lyd-kodex blev fjernet. På grund af disse ændringer kan netværksbaserede optagelsesfiler (.arf)
udgivet tidligere end WBS27.12 (tidligere end marts 2010), der bruger VoIP-only-lyd ikke længere afspilles
i den seneste netværks optagelsesfuntion (de kan stadig afspilles i tidligere versioner af
WebEx-netværksafspilleren). Netværksbaserede optagelser, der bruger VoIP-only-lyd, og som blev skabt
efter WBS27.12, kan afspilles på den seneste udgivelse uden problemer. Netværksbaserede optagelser, der
bruger hybrid-lyd (miks af VoIP og telefoni eller kun telefoni), påvirkes ikke. Hvis du stadig har adgang til
en ældre version af Netværksafspilleren, kan du konvertere din optagelsesfil (-arf) til standard videoformat,
så som Windows Media Fil (-wmv)-format, Flash (-swf)-format eller MPEG-4-format (MP4).

Bemærk

WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på
Mac-systemer.

Afspille optagelser
• Bliver optagelser streamet eller downloadet til min computer?
• Kan jeg afspille en optagelse, hvis min computer ikke er forbundet til internettet?
• Jeg kan ikke afspille min lokale optagelsesfil på den seneste WebEx-optager og -afspiller, efter min
hjemmeside blev opgraderet. Hvad bør jeg gøre?
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Bliver optagelser streamet eller downloadet til min computer?
Som optagelsesejeren (mødevært) kan du vælge mellem enten at streame optagelserne ved at vælge
streaming-linket, eller at downloade optagelsens fil til din computer, ved at vælge download-linket. Hvis du
ikke ejer optagelsen, kan du bede værten om at sende dig optagelsens streamings- og download-links.
Kan jeg afspille en optagelse, hvis min computer ikke er forbundet til internettet?
Ja. Du skal downloade og installere den rigtige stand-alone-afspiller. Vælg Support > Download > Optagelse
og Afspilning.
For at afspille netværksbaserede optagelser (.arf) skal WebEx-netværks optagelsesfuntion til avanceret
optagelsesformat-filer installeres. For at afspille lokale optagelser (.wrf) skal WebEx-optager og -afspiller til
WRF-format-filer installeres.
Jeg kan ikke afspille min lokale optagelsesfil på den seneste WebEx-optager og -afspiller, efter min
hjemmeside blev opgraderet. Hvad bør jeg gøre?
Begyndende med WBS28.9 blev en ny lydmotor introduceret i WebEx-afspiller og
WebEx-optagelsesredigeringsprogrammet. Et gammelt lydkodex blev også fjernet fra disse applikationer. På
grund af disse ændringer kan lokale optagelsesfiler (.wrf), der blev skabt tidligere end WBS27.12 (tidligere
end marts 2010) ikke længere afspilles i den seneste WebEx-afspiller eller WebEx-optagelsesredigeringsprogram
(de kan stadig afspilles i tidligere versioner af disse applikationer). Lokale optagelser, der blev skabt efter
WBS27.12, kan afspilles på den seneste udgivelse vha. den nye afspiller uden problemer.
Hvis du stadig har adgang til en ældre version af WebEx-optagelsesredigeringsprogram, kan du konvertere
din lokale optagelsesfil (.wrf) til en standard videoformat-Windows mediefil (.wmv).

Skabe og udgive optagelser
• Kan jeg optage alt der sker på et WebEx-møde, i en begivenhed eller session?
• Hvordan optager jeg et WebEX-møde, en begivenhed eller session?
• Efter jeg optager et WebEx-møde, hvad sker der med optagelsen?
• Hvordan gør jeg min optagelse tilgængelig for andre?
• Kan jeg optage en Internet-telefon (VoIP) konference?
• Kan jeg optage WebEx-møder, der indeholder UCF-multimedia?
• Hvordan kan jeg forbedre kvaliteten af lyd, når jeg bruger lokal optagelse?
• Hvilken lydkompression og samplingshastigheder understøtter WebEx? Hvilke bør jeg bruge?
• Hvor store er optagelsesfiler?

Kan jeg optage alt der sker på et WebEx-møde, i en begivenhed eller session?
Ja. Du kan optage lyd, video, skærmdeling, kommentarer, chat og så videre.
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Hvordan optager jeg et WebEX-møde, en begivenhed eller session?
Bare start eller deltag i dit WebEx-møde, begivenhed eller session, og tryk så på den røde Optag-knap.
Du kan også gå til Møde-menuen i Meeting Center, begivenhedsmenuen i Event Center, eller sessionmenuen
i Training Center, vælg Start Optagelse.
I Supportcenteret, kan du vælge Optagelse-knappen fra sessionens kontrolpanel.

Bemærk

Hvis du er en deltager, kan du optage, hvis præsentationsværten har aktiveret optagelse for dig.

Efter jeg optager et WebEx-møde, hvad sker der med optagelsen?
Hvis du bruger netværksbaseret optagelse (Optag på Server), kan du finde dine optagelser i My Files-afsnittet
af Min WebEx-siden på webstedet for WebEx-tjeneste på Mine Optagelser-fanen.
Hvordan gør jeg min optagelse tilgængelig for andre?
Optagelser udført ved hjælp af netværksbaseret optagelse (Optag på Server) vil være på webstedet for din
WebEx-tjeneste under Min WebEx > Mine Filer > Mine Optagelser-fanen. Hver optagelse har et
streaming-/download-link, som du kan e-maile til andre direkte fra listen over optagelser.
Valg af Send E-mail-ikonet åbner Del Mine Optagelser-dialogboksen, og lader dig sende en e-mailmeddelelse
til andre, så de kan se optagelsen.
Du kan også udgive afspilnings-/download-linket til din optagelse på dit websted, så andre har adgang til det.
For detaljer, se Streaming af optagelser på Dit Websted-guide på din Support-side.
Kan jeg optage en Internet-telefon (VoIP) konference?
Ja.
Kan jeg optage WebEx-møder, der indeholder UCF-multimedia?
Ja. For at optage lyd fra UCF-filer på samme tid som du optager lyd fra et WebEx-møde, skal du bruge en
adapter, så som en DynaMetric TMP-636 eller Plantronics MX-10. Det lader dig sende lyden fra din telefon
igennem din computers lydkort. For at optage video eller Flash-filer, sluk hardware-acceleration (eller
video-overlay) på din computers videokort. For detaljer, se Windows Media Player online hjælp.
Hvordan kan jeg forbedre kvaliteten af lyd, når jeg bruger lokal optagelse?
Hvis lydkvaliteten er dårlig, eller hvis der ikke er nogen lyd, så sørg for at:
• Du brugte WebEx-lydopsætningsvejledning for at teste din volumen.
• Hvis du optager lyd fra en anden kilde end mikrofon, start optageren, og vælg den korrekte
optagelseskilde.
• Hvis du hører ”klik og klak” under afspilning, kan det være, at du bruger en ældre version af
WebEx-afspilleren. Geninstallér afspilleren på din computer, og prøv igen.
Hvilken lydkompression og samplingshastigheder understøtter WebEx? Hvilke bør jeg bruge?
WebEx understøtter følgende lydoptagelsesformater:
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• G.723 (8 kHz) Dette er standardindstillingen; den er optimeret til streaming over internettet.
• PCM (8 kHz, 22 kHz, 44 kHz) Denne resulterer i højere lydkvalitet, men meget større filstørrelser.
Denne er kun anbefalet til optagelser, som du distribuerer på en CD-ROM.
Hvor store er optagelsesfiler?
En én-times optagelse er typisk mellem 15 og 40 MB. Størrelsen varierer afhængigt af, om du har inkluderet
chat-sessioner, noter, video og andre funktioner i din optagelse.

Redigere optagelser
• Kan jeg redigere optagelser?
• Kan jeg dubbe optagelsens lyd?
• Kan jeg indsætte markører i en optagelse?

Kan jeg redigere optagelser?
Ja. For optagelser der blev skabt ved hjælp af WebEx WRF-afspiller eller WebEx-optageren, Afspiller, og
Optagelsesredigeringsprogram, kan du bruge WebEx-optagelsesredigeringsprogram til at tilføje, slette eller
omarrangere optaget data. Du kan også specificere segmenter i optagelsen, næsten lige som spor på en CD,
så du hurtigt kan navigere til et specifikt punkt under afspilning. Du kan downloade
WebEx-optagelsesredigeringsprogrammet fra din Support-side.
For optagelser der blev udført ved hjælp af netværksbaseret optagelse (Optag på Server), kan grundlæggende
redigering udføres på Optagelsesegenskaber-siden under Afspilningskontrol, så som at specificere et forskelligt
start- og sluttidspunkt for afspilningen og udelade specifikke paneler (Deltagere, Chat, osv.) fra afspilningen.
Hvis yderligere redigering er påkrævet, kan du bruge WebEx-netværkets optagelsesfunktion til at konvertere
optagelsen til en Windows Media Fil (.wmv) format, Flash (.swf) format, eller MPEG-4 format (MP4) og så
bruge tredjeparts redigeringsværktøjer til at redigere filen.

Bemærk

WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på
Mac-systemer.

Kan jeg dubbe optagelsens lyd?
Ja, men denne funktion er kun tilgængelig for lokale optagelser (.wrf). ”Dubbing” er, hvor du kan kopiere
alle eller dele af en optagelse. For at dubbe en optagelse:
1
2
3
4
5

Brug WebEx-optagelsesredigeringsprogram til at åbne WebEx-optagelsen.
Brug den nuværende Lokationsindikator til at specificere, hvor du ønsker at starte dubbing.
Fra Værktøjsmenuen, vælg Dub lyd.
Hvis du ønsker, at lyd-dubbing skal stoppe automatisk på et vist punkt, så specificér slutpunktet.
Klik OK.
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Kan jeg indsætte markører i en optagelse?
Ja, men denne funktion understøttes kun i stand-alone WebEx-optagelsesredigeringsprogrammet. Du kan
bruge markører til at specificere bestemte punkter i optagelsen. Under optagelse, tryk på Ctrl-Alt-M-tasterne
på dit tastatur for at indsætte markørerne.

Optage CMR Hybrid-møder
• Kan jeg optage et CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) møde?

Kan jeg optage et CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) møde?
Ja, begyndende med WBS29 kan du optage video, lyd, deling, chat og meningsmålinger til CMR Hybrid
(WebEx-aktiveret TelePresence)-møder. Tryk på Optag, som du normalt ville gøre under dit WebEx-møde,
og dine optagelser vil vises i din liste under Mine filer > Mine optagne møder-listen i afsnittet Mit WebEx.
• Filformat: CMR Hybrid-mødeoptagelser vil være i MP4-format. Video vil blive optaget ved 360 p.
• Se optagelser: Du kan se dine optagelser fra din Mine Optagne Møder-liste ved at vælge Afspil-knappen.
Vores streamingafspiller vil lade dig se skærmdeling, applikationsdeling, den aktive
taler-videokamera-feeds, deltagerlisten, chat og meningsmåling.
• Downloade optagelser: Du kan downloade skærmdeling, applikationsdeling, og lyddelen af dit møde
som en MP4-fil, som kan afspilles i de fleste standard videoafspillere. Den downloadede optagelse
indeholder ikke aktiv taler-videokamera-feeds, deltagerliste, chat og meningsmåling.
• Redigering af optagelser: For at redigere en optagelse, kan du downloade MP4-filen, og bruge dit eget
MP4-videoredigeringsprogram.
• Lydkort: En ny funktion i vores streaming-afspiller viser den tid, hver person taler (op til seks personer).
Du kan bruge lydkortet til at navigere til nøgleområder i mødet, hvor hver deltager taler.
Hvis du er en deltager, kan du optage mødet, hvis værten har aktiveret optagelse for dig.

Kendte problemer og smutveje
• Hvad er de kendte problemer?
• Hvorfor vises der en sikkerhedsmeddelelse, når jeg afspiller en optagelse?
• Er WOT-formatet stadig understøttet?
• Jeg ser en sort skærm, når jeg prøver at optage en applikation. Hvad kan jeg gøre?
• Jeg konverterede min netværksbaserede optagelsesfil (ARF) til Flashformat (SWF), men jeg kan ikke
afspille den på min Flash-afspiller. Hvad kan jeg gøre?
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Hvad er de kendte problemer?
Dette er de kendte problemer:
• Nye optagelser oprettet vha. en version 2.1 eller senere optager vil ikke afspilles i afspillere tidligere
end 2.1, så sørg for at opgradere og downloade den seneste afspiller.
• Du kan ikke bruge optagelsesredigeringsprogrammet til at kombinere filer tidligere end 2.1 WRF-filer
med 2.1 WRF-filer.
• Solaris-afspilleren afspiller ikke lyd fra WebEx-internettelefonkonferencer.
• Hvis en vært starter et møde, deler sin webcam-video, og begynder optagelse af mødet med ingen andre
deltagere, kan videoafspilningen i optagelsen have lange perioder, hvor videoen er frosset.
• En optagelse konverteret fra ARF til MP4 eller WMV-format, kan have lyd og video, der er ude af synk,
og den kan have hakket lydkvalitet.
Hvorfor vises der en sikkerhedsmeddelelse, når jeg afspiller en optagelse?
En sikkerhedsmeddelelses vises, når du prøver at afspille en optagelse fra nettet. Windows operativsystem
viser denne besked for at lade dig vide at en plug-in til din browser skal til at installere sig.
Når du ser beskeden, bare vælg Ja i Internet Explorer for at tillade WebEx-afspillerens installation at fortsætte.
Plug-in'et udgør ikke en sikkerhedstrussel for din computer eller netværk.
Er WOT-formatet stadig understøttet?
WOT er det originale format for WebEx-optagelser. Du kan fortsætte med at bruge WebEx WOT-afspiller
til at afspille optagelser i dette format, dog kan den seneste WebEx-afspiller kun afspille optagelser i
WebEx-optagelsesformatet (WRF).
Jeg ser en sort skærm, når jeg prøver at optage en applikation. Hvad kan jeg gøre?
Du optager sandsynligvis en applikation, der bruger video-overlay, så som en applikation der spiller videofiler.
For at optage disse applikationer, sluk hardware-acceleration (eller video-overlay) på din computers videokort.
For at slukke hardware-acceleration, se Windows Media Player onlinehjælp.
Jeg konverterede min netværksbaserede optagelsesfil (ARF) til Flashformat (SWF), men jeg kan ikke afspille
den på min Flash-afspiller. Hvad kan jeg gøre?
Hvis du bruger Adobe Flash Player version 11.4 eller senere, skal du opdatere din WebEx-netværkets
optagelsesfunktion til version WBS28.9 eller senere. Efter du opdaterer WebEx-netværkets optagelsesfunktion,
kan du konvertere din ARF-fil til SWF-format ved at vælge High key frame rate-konverteringsmuligheden.
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Generelle Spørgsmål
• Hvad er GSB? Hvad er navnet på mit WebEx-backup-websted?
• Er et WebEx-backup-websted et separat websted fra det primære websted?
• Bliver jeg automatisk omdirigeret til mit backup-websted, når det er nødvendigt?
• Hvad er nogle typiske tilfælde, hvor mit møde vil blive dirigeret til mit backup-websted?
• Hvad sker der, hvis det primære websted svigter under mødet?
• Kan jeg tilgå de møder, jeg planlagde på mit primære websted på mit backup-websted?
• Kan jeg oprette en ny brugerkonto på mit backup-websted, og bruge kontoen på mit primære websted?
• Kan jeg planlægge et møde på mit backup-websted og begynde mødet på mit primære websted?
• Hvornår vil vedligeholdelse blive udført?
• Hvordan ved jeg, om jeg er på mit backup-websted?
• Hvor ofte laves der backup af mit primære websted? I løbet af hvilke tidspunkter bliver der udført backup
af webstedet?
• Kan jeg bruge mit backup-websted, selv hvis mit primære websted IKKE er nede?
• Når jeg bruger mit backup-websted, tilgår det så informationer på min primære side?
• Er XML API understøttet på mit backup-websted?
• Er Klient API understøttet på mit backup-websted?
• Er mine branding- og tilpasnings-oplysninger tilgængelige på mit backup-websted?
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• Er mine skræddersyede sider tilgængelige på mit backup-websted?
• Hvordan spores mit backup-websteds forbrug?
• Vil telekonference-nummeret ændres, hvis jeg dirigeres til mit backup-websted fra min primære websted?

Bemærk

Disse ofte stillede spørgsmål gælder kun administratorer.

Hvad er GSB? Hvad er navnet på mit WebEx-backup-websted?
GSB står for Global Site Backup (Backup af globalt websted). WebEx Global Site Backup (GSB)-systemet
sikrer, at du oplever forretningsfortsættelse, selv i en katastrofesituation. Yderligere fordele omfatter fuld
redundans for vedligeholdelsesvinduer eller andre systemnedbrud. GSB giver hver kunde et backup
WebEx-websted. GSB-system giver tovejs databasesynkronisering i realtid af data mellem det primære websted
og backup-webstedet. Alle kunder er understøttet med GSB.
Er et WebEx-backup-websted et separat websted fra det primære websted?
Ja, et backup-websted er et separat websted fra det primære websted. WebEx er vært for backup-webstedet
på et andet system, og på en særskilt geografisk placering fra det primære websted.
Bliver jeg automatisk omdirigeret til mit backup-websted, når det er nødvendigt?
Ja, GSB-systemet omdirigerer dig automatisk til dit backup-websted i tilfælde af systemfejl for hele mødet.
Hvis du startede et møde på dit primære websted og dit primære websted svigter på grund en fuldstændig
systemfejl, bliver du automatisk dirigeret til det samme planlagte møde på dit backup-websted. I tilfælde af
visse delvise systemfejl, vil WebEx manuelt skifte din tjeneste til GSB-webstedet.
Hvad er nogle typiske tilfælde, hvor mit møde vil blive dirigeret til mit backup-websted?
Hvis det primære websted svigter, før et planlagt møde startes. Det planlagte møde er tilgængeligt på
backup-webstedet, da mødedata bliver synkroniseret i realtid mellem det primære og backup-webstedet.
Møder, du planlagde på backup-webstedet, vil også være til rådighed, når det primære websted er online igen.
Hvad sker der, hvis det primære websted svigter under mødet?
Hvis det primære websted svigter på grund af en samlet systemfejl under et møde, bliver alle - inklusive vært
og deltagere - frakoblet fra mødet. Alle mødedeltagere kan slutte sig til mødet igen, ved hjælp af den primære
URL-adresse, og de bliver automatisk dirigeret til backup-webstedet. Hvis mødets samarbejdsservere stadig
fungerer, kan du fortsætte mødet på dit primære websted. Men du kan ikke starte et nyt møde på dit primære
websted. Du kan kun starte et nyt møde på dit backup-websted, indtil tjenesteydelserne på dit primære websted
kører igen.
Kan jeg tilgå de møder, jeg planlagde på mit primære websted på mit backup-websted?
Med GSB-systemet, bliver brugerkonto og mødeoplysninger synkroniseret i realtid og på to måder, mellem
det primære websted og backup-webstedet. Du kan kun tilgå møderne på dit backup-websted, når dit primære
websted ikke er tilgængeligt.
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Kan jeg oprette en ny brugerkonto på mit backup-websted, og bruge kontoen på mit primære websted?
Ja. En brugerkonto, der er oprettet på backup-webstedet, vil blive replikeret til det primære websted i realtid.
Kan jeg planlægge et møde på mit backup-websted og begynde mødet på mit primære websted?
Med det nuværende GSB-system, er svaret Ja. Når du planlægger et møde på dit backup-websted, bliver dette
møde replikeret til dit primære websted med det samme. Eventuelle møder, du planlægger på backup-webstedet
vises på dit primære websted.
Hvornår vil vedligeholdelse blive udført?
Kommunikation vil blive sendt ud i god tid for enhver vedligeholdelse, og arbejdet vil ske i vores standard
vedligeholdelsesvinduer (21.00 - midnat). I løbet af denne tid, vil vi fail-over til backup-webstedet, og derefter
fail-back efter vedligeholdelsen er blevet fuldført, og der skulle ikke være nogen påvirkning på tilgængeligheden
af tjenesten.
Hvordan ved jeg, om jeg er på mit backup-websted?
Med GSB-systemet ser dit backup-websted ud lige præcis som dit primære websted. Du kan identificere
hvilket websted du for øjeblikket er forbundet til ved at kalde
http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Hvis URL´en når det primære websted, vender
den tilbage med en ”Primær” besked. Hvis den når GSB-webstedet, vender den tilbage med en
”Backup”-besked.
Hvor ofte laves der backup af mit primære websted? I løbet af hvilke tidspunkter bliver der udført backup af
webstedet?
Med GSB-systemet, bliver dine webstedsdata synkroniseret i realtid og to-vejs, mellem det primære websted
og backup-webstedet. Hvis dit primære websted skal opdateres, udfører WebEx opdateringerne i det normale
vedligeholdelsesvindue fra 09.00 (PST) til 12.00 (PST). Disse vedligeholdelsesopdateringer på det primære
websted bliver opdateret øjeblikkeligt til backup-webstedet.
Kan jeg bruge mit backup-websted, selv hvis mit primære websted IKKE er nede?
Med GSB-systemet, kan du kun få adgang til ét sted, enten det primære websted, hvis det er oppe, eller
backup-webstedet i det tilfælde det primære websted ikke er tilgængeligt. WebEx-netværket omdirigerer
automatisk mødeanmodningerne til backup-webstedet, i det tilfælde at det primære møde-system er nede.
Når jeg bruger mit backup-websted, tilgår det så informationer på min primære side?
Ja. Når du starter et møde replikeret fra dit primære websted på backup-webstedet, vil mødets status
(Igangværende/Deltag nu) også blive vist for det oprindelige møde på det primære websted. Deltagere kan
deltage i mødet startet på backup-webstedet fra det primære websted.
Er XML API understøttet på mit backup-websted?
XML API er understøttet på dit backup-websted. Med GSB er der ikke behov for at ændre dine
integrationskoder, da det primære websted og backup-webstedet har samme URL.
Er Klient API understøttet på mit backup-websted?
Sammenlignet med det nuværende RUN-websteds støtte til API kunder, tilbyder GSB API-support mange
flere funktioner til partnere. RUN-websteder har kun brugerkonti og branding-oplysninger, mens GSB-websteder
har mange flere understøttede funktioner, som anført ovenfor. GSB giver også en måde for API-brugere, til
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at opdage, hvis de tilgår backup-webstedet ved at kalde
http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Hvis URL´en når det primære websted, vender
den tilbage med en »Primær« besked. Hvis den når GSB-webstedet, vender den tilbage med en
”Backup”-besked. RUN-websteder gav ingen indikation om Backup-websteder.
Er mine branding- og tilpasnings-oplysninger tilgængelige på mit backup-websted?
Med GSB-systemet bliver brugerkonto og mødeoplysninger synkroniseret i realtid og to-vejs, mellem det
primære websted og backup-webstedet. Webstedets branding-oplysninger bliver replikeret en gang om dagen,
kun fra det primære til backup-webstedet. Branding-opdateringer foretaget på backup-webstedet er ikke
tilgængelige på det primære websted.
Er mine skræddersyede sider tilgængelige på mit backup-websted?
Ja. GSB-replikationssystemet kopierer alle skræddersyede sider og klient-versioner fra det primære websted
til backup-webstedet en gang om dagen. Skræddersyede sider og klienter er normalt tilgængelige på
backup-webstedet efter 24 timer.
Hvordan spores mit backup-websteds forbrug?
WebEx fusionerer brug af backup-websted med dine tilsvarende primære websteder. Rapporter om dit primære
websted indeholder både brug af det primære websted og backup-websted.
Vil telekonference-nummeret ændres, hvis jeg dirigeres til mit backup-websted fra min primære websted?
Nej, du skal bruge det samme telekonference-nummer på dit backup-websted, som på dit primære websted.
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• Generelle Spørgsmål, side 43
• Arbejde med UCF-filer, side 44
• Kendte problemer og smutveje, side 46

Generelle Spørgsmål
• Hvad er UCF?
• Hvad har jeg brug for, for at afspille rich media-indholdsfiler?
• Hvordan kan jeg hurtigt komme i gang med at bruge rich media-indholdsfiler?
• Kan rich media-indhold påvirke mine WebEx-sessioner eller netværkskapacitet negativt?
• Kan jeg slukke UCF rich media-kapaciteter, hvis jeg er bekymret over båndbredde?

Hvad er UCF?
UCF er et specielt filformat du kan bruge til at vise rich media-filer i WebEx-sessioner, så vel som at dele
enhver type af dokument, inklusiv PowerPoint og Excel-filer. UCF-filer kan indeholde følgende typer af rich
media-indhold:
• WebEx WRF-optagelser (for mere information om WRF-filer, se Optagelse og afspilning, på side 27.
• Video
• Lyd
• Flash-filer
• Websider
• Tredjeparts rich media-indhold (gennem partner-integration)
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WebEx universelle kommunikations-værktøjssæt indeholder et plug-in til Microsoft PowerPoint, som du kan
bruge til at skabe og dele UCF-filer. Desuden inkluderer værktøjssættet WebEx-dokumentmanageren, som
er et offline visningsprogram til UCF-filer
For mere information om værktøjssættet, se UCF Kom i gang-guiden på Supportsiden på dit
WebEx-tjeneste-websted.
Hvad har jeg brug for, for at afspille rich media-indholdsfiler?
Din computer bør opfylde de følgende systemkrav:
Windows
• Vista, 7, 8, 8.1
• Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11
• Adobe Flash Player 11 eller nyere (til Flash-filer)
• Windows Media Player 11 eller senere (for de fleste lyd- og video-filer)
• QuickTime 7 eller senere (for QuickTime og andre lyd- og video-filer ikke understøttet af Window
Media Player)
Macintosh
• Mac OS X 10.7 eller senere (kun Meeting Center)
• QuickTime 7 eller senere (for QuickTime film)
Hvordan kan jeg hurtigt komme i gang med at bruge rich media-indholdsfiler?
For at være sikker på at din computer er korrekt sat op, når du planlægger et møde, vælg Anmod at deltagere
bekræfter rich media-afspillere-muligheden, og WebEx vil bede dine deltagere om at teste deres computere,
før de deltager i sessionen.
Kan rich media-indhold påvirke mine WebEx-sessioner eller netværkskapacitet negativt?
WebEx anvender en række forskellige teknikker til at mindske påvirkningen af WebEx-sessioner. Selvom
deling af rich media-indhold kan øge udnyttelsen af netværket, er påvirkningen af netværkstrafikken ubetydelig
under normale forhold.
Kan jeg slukke UCF rich media-kapaciteter, hvis jeg er bekymret over båndbredde?
Ja. Bed din WebEx-webstedsadministrator om at deaktivere rich media for dit service-websted.

Arbejde med UCF-filer
• Kan jeg dele rich media-indholdsfiler under WebEx-møder?
• Kan jeg optage WebEx-sessioner, der indeholder rich media-indholdsfiler?
• Hvad er forskellen mellem indsætning af filer og bruge en URL? Hvilken metode anbefaler du?
• Hvilke filtyper understøttes for hver medie-type?
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Kan jeg dele rich media-indholdsfiler under WebEx-møder?
Ja. Sørg bare for, at alle deltagere har en medie-afspiller installeret på deres computere, for at forberede til et
møde hvor du bruger rich media-indholdsfiler:
• Brug det Avancerede Planlægningsprogram og vælg Inviter Deltagere.
• På Inviter Deltagere-siden, vælg Anmod om at deltagere verificerer rich
media-afspillere-valgmuligheden. Hvis denne valgmulighed er valgt, vil deltagerne, når de kommer
ind i sessionen, blive bedt om at teste deres system, for at være sikker på at de kan afspille rich media-filer.
• På Møde-valgmuligheder-siden, vælg Aktiver UCF rich media for deltagere-valgmuligheden.
• Når du opretter din præsentation, se dias-præsentationen på forhånd for at sikre, at afspilningskontrollerne
er synlige.
Kan jeg optage WebEx-sessioner, der indeholder rich media-indholdsfiler?
Ja. For at optage lyd fra UCF-filer på samme tid som du optager lyd fra en telekonference, skal du bruge en
telefontransmitter og modtager-patch, så som DynaMetric TMP-636 eller Plantronics MX-10. Dette lader dig
sende lyden fra din telefon gennem din computers lydkort. Sluk hardware-acceleration (eller video-overlay)
på din computers videokort for at optage video. For detaljer, se Windows Media Player online hjælp.
Hvad er forskellen mellem indsætning af filer og bruge en URL? Hvilken metode anbefaler du?
Indsætte en URL for at skabe et link til en fil der er lagret på en Web-server eller streaming-server. Når du
indsætter en fil, inkluderer du en fil, der er lagret på din computer eller en anden computer på dit netværk.

Bemærk

Hvis du indsætter en rich media-indholdsfil og ønsker at sende den til en anden person, skal du også sende
filen; at »zippe« præsentationen og filerne sammen er en nem måde at gøre dette på. Hvis du bruger
Dokumentmanager fra UCF-værktøjskassen, kan du gemme rich media-indholdet inden i UCF-filen (kaldet
embedding) når du gemmer UCF-filen. I dette tilfælde skal du kun sende UCF-filen selv til den anden
person.

Hvilke filtyper understøttes for hver medie-type?
WebEx-UCF understøtter disse typer filer:
Tabel 1: Understøttede filtyper

Medie-typer

Formater

Operativsystem

Fil-forlængelse

Websider

Alle understøttet af Internet
Explorer, for eksempel, HTML,
ASP, PHP

Windows

*.html, *.htm, *.asp,
*.php

WebEx-optagelser

WebEx WRF-fil

Windows

*.wrf
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Medie-typer

Formater

Operativsystem

Fil-forlængelse

Lyd

Avanceret streaming-format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wma

Windows Media-lyd (WMA)

Windows

*.mp3

MPEG Lyd Layer-3

Windows

*.mp2, *.mpv2

MPEG Lyd Layer-2

Windows

*.mpa

MPEG Lyd

Windows

*.mid, *.midi, *.rmi

Musikinstrument digital
grænseflade (MIDI)

Windows

*.au

Windows

*.snd

Windows

*.wav

Windows

*.cda

Windows

*.aiff, *.aif, *.aifc

Avanceret streaming-format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wmv

Windows Media-video (WMV)

Windows

*.avi

Lyd Video interfoliere (AVI)

Windows

UNIX Lyd (AU)
Sound (SND)
Lyd til Windows (WAV)
CD-lyd (CDA)
Lydudvekslings-filformat (AIFF)
Video

QuickTime-film

*.mpg, *.mpeg, *.m1v,
Mac OS, Windows *.mpe
*.mov, *.qt

Flash

Windows

MPEG

Flash

*swf

Kendte problemer og smutveje
• Hvad er de kendte problemer ved at bruge rich media-indholdsfiler?
• Kan jeg bruge UCF-filer på Macintosh, Solaris eller Linux-computere?

Hvad er de kendte problemer ved at bruge rich media-indholdsfiler?
Her er en liste over kendte problemer:
• For WebEx-optagelse, lyd og video-filer, når du vælger Pause, pauser optagelsen ikke altid på præcist
samme sted på alle deltageres computere.
• Hvis du slår lyd fra i en UCF-fil, skal du også slå lyd fra på alle programmer på computeren, undtagen
på Windows Vista.
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• Hvis du deler en præsentation, der indeholder UCF-filer på en computer, der har Microsoft Office XP
SP1 eller SP2, og du har makrosikkerhedsniveauet i Office XP indstillet til "Høj" eller "Medium", vil
du ikke være i stand til at importere PowerPoint-præsentationen ind i en WebEx-session.
• Hvis du har problemer med at se ASF-filer på computere med Windows Media Player 9, opgradér til
den nyeste version af Windows Media Player 9.
• Deling af QuickTime-film ved hjælp af URL-metoden kræver QuickTime 6 eller nyere.
• Animerede billeder i GIF eller PNG-format viser kun det første billede af animationen.
• Nogle typer billeder i StarOffice-præsentationer vises muligvis ikke.
• I PowerPoint, hvis du animerer tekst pr. ord eller bogstav, opstår der en forsinkelse på 10 % mellem ord
eller bogstaver, uanset den værdi du har angivet.
• I PowerPoint, hvis du vælger »Gruppér tekst efter afsnit«-muligheden, kan paragraf-animationer vises
i uorden.
• PowerPoint diagram animationen Gruppér diagram efter enhed« er ikke understøttet.
• UCF understøtter ikke dæmpning af generelle former, såsom diagrammer, multimedieklip-billeder,
3D-modeller, tabeller, WordArt-billeder, diagrammer og OLE-objekter.
• UCF understøtter ikke animationer med farveændring for generelle former.
• PowerPoint-animationsmuligheder for "Gentag indtil slutningen af dias" og "Gentag indtil næste klik"
understøttes ikke, når du deler præsentationer.
• Hvis du deler en præsentation, der blev oprettet ved hjælp PowerPoint XP eller senere, på en computer,
der kører PowerPoint 2000, bruges den første dias master til alle dias, selvom dias har forskellige mastere.
• Kvaliteten af visse billeder i høj opløsning i UCF-mediefiler kan være forringet, når du deler
præsentationer.
• Skygger indstillet med PowerPoint Shadows-indstillingers værktøjslinje vises ikke under møder, men
skygger oprettet med standard skygge-indstillingerne vises.
• Følgende bevægelseseffekter fungerer ikke, som de gør i PowerPoint-diasshow-tilstand: Hop venstre,
hop højre, kurvet firkant og trapper ned.
• I præsentationer oprettet ved hjælp af PowerPoint-versioner før PowerPoint 2003, kan gennemsigtige
dele af nogle billeder blive vist som solide hvide regioner.
• Animationer i master-dias understøttes ikke.
• PowerPoint "Skift skrifttype-animation"-funktionen understøttes ikke.
• Adobe Acrobat brugerdefinerede skrifttyper vises ikke; en standardskrifttype vises i stedet.
• Skrifttyper, der er indlagt i PowerPoint-præsentationer, vises kun korrekt, hvis samme skrifttype er
installeret på oplægsholders computer, ellers vil standard-skrifttypen vises i stedet for.
• WebEx-mødeadministrators ydeevne på en deltagers computer kan påvirkes af afspilning af Flash-filer
under en session.
• Du kan ikke pause eller stoppe interaktive Flash-filer.
Kan jeg bruge UCF-filer på Macintosh, Solaris eller Linux-computere?
Se Tabel 1: Understøttede filtyper, på side 45.
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