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Inleiding tot WebEx-integratie met Outlook voor
de Mac
• Overzicht van WebEx-integratie met Outlook voor de Mac, pagina 1
• Over de opties voor Integratie met Outlook, pagina 2

Overzicht van WebEx-integratie met Outlook voor de Mac
WebEx-integratie met Outlook biedt een handige manier om WebEx-vergaderingen, hybride
CMR-vergaderingen of persoonlijke WebEx-conferenties te plannen of te starten met Microsoft Outlook. U
kunt deze activiteiten uitvoeren via Integratie met Outlook zonder dat u uw WebEx-site hoeft te gebruiken,
dus de site die u normaal gesproken gebruikt om online vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen.
WebEx-integratie met Outlook maakt deel uit van WebEx-productiviteitstools. WebEx-productiviteitstools
wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd wanneer u zich aanmeldt bij uw site en wordt automatisch
bijgewerkt wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn. U kunt de productiviteitstools ook handmatig installeren.
Zie WebEx-productiviteitstools installeren, op pagina 19.
Zodra WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, verschijnen de WebEx-integratieopties in Microsoft
Outlook. Met deze opties kunt u snel een WebEx-vergadering plannen.
Voordat u WebEx-integratie met Outlook gebruikt, dient u te zorgen voor het volgende:
• U hebt een gebruikersaccount op uw WebEx-site.
• De optie Integratie met Outlook voor WebEx-productiviteitstools is beschikbaar op uw WebEx-site.
• De computer is verbonden met internet.
• U bent vertrouwd met Microsoft Outlook.
Wanneer u een vergadering plant, kunt u deelnemers uitnodigen door gebruik te maken van de adreslijsten
in Outlook, inclusief de Algemene adreslijst, de Persoonlijk adreslijst of de map Contactpersonen. Deelnemers
die u uitnodigt voor een vergadering, moeten Integratie met Outlook gebruiken om deel te kunnen nemen aan
de vergadering.
Ter beveiliging van uw vergaderingen gebruikt Integratie met Outlook 128-bits SSL-codering (Secure Sockets
Layer) voor alle gegevens die worden verzonden en ontvangen via uw WebEx-site.
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WebEx-integratie met Outlook biedt tevens het volgende:
• Snel toegang tot Mijn WebEx op uw WebEx-site, die onder andere uw persoonlijke lijst met
vergaderingen, uw gebruikersprofiel en andere accountopties bevat
• Een functie voor het starten van een directe vergadering met Nu vergaderen (niet beschikbaar voor alle
WebEx-sites)
• Sjablonen voor uitnodigingen voor een vergadering

Over de opties voor Integratie met Outlook
Nadat WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, wordt de werkbalk van WebEx-integratie weergegeven in
het venster van Microsoft Outlook. Klik op een van de lijnen en sleep de lijn vervolgens om de WebEx-werkbalk
weer te geven, zoals u dat ook kunt doen met de werkbalken van Microsoft Outlook. Wanneer u op de knop
X drukt, wordt de zwevende werkbalk gesloten. Om de werkbalk opnieuw weer te geven, klikt u met de
rechtermuisknop op een werkbalk van Microsoft Outlook en kiest u WebEx-productiviteitstools.
In de volgende tabel worden de werkbalkopdrachten voor WebEx-integratie met Outlook beschreven.
• Nu vergaderen: Hiermee wordt een directe vergadering gestart. Dit is een vergadering die u op elk
moment kunt starten, zonder deze van tevoren te plannen. Ga voor meer informatie naar de
Gebruikershandleiding om nu te vergaderen op uw WebEx-site. U kunt opties voor directe vergaderingen
opgeven op het tabblad Instellingen voor Nu vergaderen in het dialoogvenster WebEx-instellingen.
• WebEx-vergadering plannen: Hiermee wordt het Outlook-afsprakenvenster geopend en een
WebEx-vergadering toegevoegd. Zie Een WebEx-vergadering met Microsoft Outlook plannen, op
pagina 5 voor meer informatie.
• Persoonlijke conferentie plannen of Vergadering met alleen geluid plannen: Hiermee wordt het
Outlook-afsprakenvenster geopend en een Persoonlijke conferentie gepland. Deze bevat een audiogedeelte
en een optioneel online gedeelte als u WebEx Audio hebt, of een vergadering met alleen geluid als u
TSP-audio hebt. Zie Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid plannen, op pagina
12 voor meer informatie.
• WebEx- en TelePresence-vergadering plannen: Hiermee wordt het Outlook-afsprakenvenster geopend
en een hybride CMR-vergadering gepland. Deze optie is alleen beschikbaar als uw site en account zijn
geactiveerd voor de hybride CMR-integratie. Zie Een hybride CMR-vergadering plannen in Microsoft
Outlook, op pagina 7 voor meer informatie.
◦ Voorkeuren: Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u uw WebEx-voorkeuren kunt
instellen.
◦ Info: Hiermee kunt u het versienummer en de licentie- en patentgegevens van WebEx-integratie
met Outlook weergeven.
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Nu vergaderen met WebEx
• Overzicht van Nu vergaderen met WebEx, pagina 3

Overzicht van Nu vergaderen met WebEx
U kunt een directe vergadering starten vanuit Microsoft Outlook of via de werkbalk op uw Mac.
Directe vergaderingen die worden gestart met Nu vergaderen, worden standaard in uw Persoonlijke ruimte
uitgevoerd. Om uw standaardinstellingen te wijzigen, gaat u naar uw WebEx-site en selecteert u Mijn WebEx
> Voorkeuren en geeft u opties op voor de Instellingen voor 'Nu vergaderen' en Audiogedeelten.
Directe vergaderingen en vergaderingen in de Persoonlijke ruimte zijn WebEx-vergaderingen. Hybride
CMR-vergaderingen bieden geen ondersteuning voor directe vergaderingen of vergaderingen in de Persoonlijke
ruimte.

Een directe vergadering starten vanuit Microsoft Outlook
Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Open Microsoft Outlook.
Klik op het pictogram met de WebEx-bal om het WebEx-menu weer te geven.
Selecteer Nu vergaderen.
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Een directe vergadering starten vanuit de werkbalk
Procedure
Stap 1
Stap 2

Selecteer het WebEx-balpictogram op uw taakbalk.
Selecteer Nu vergaderen in het menu.
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Vergaderingen plannen
• Een WebEx-vergadering met Microsoft Outlook plannen, pagina 5
• Een hybride CMR-vergadering plannen in Microsoft Outlook, pagina 6
• Ondersteuning voor terugkeerpatroon in WebEx-integratie met Outlook voor Mac, pagina 9
• Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid plannen, pagina 11
• Een gedelegeerde aanwijzen die namens u vergaderingen plant, pagina 13

Een WebEx-vergadering met Microsoft Outlook plannen
Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik in het WebEx-menu in Outlook op WebEx-vergadering plannen of open een nieuw vergaderingsitem
en klik vervolgens in de werkbalk op WebEx toevoegen.
Open een nieuw vergaderverzoek in Microsoft Outlook en geef vervolgens de gegevens en instellingen voor
de vergadering op.
• Geef algemene vergadergegevens op, zoals het onderwerp en de start- en eindtijd.
Opmerking

• In alle uitnodigingen voor vergaderingen die u vanuit Microsoft Outlook verstuurt,
wordt de starttijd van de vergadering afgebeeld in de tijdzone zoals die is ingesteld
op uw computer en niet volgens de voorkeuren van uw WebEx-service.
• Op uw WebEx-site worden alle tijden van vergaderingen weergegeven in de tijdzone
die u hebt ingesteld in uw voorkeuren, ongeacht de tijdzone die u hebt ingesteld op
uw computer.

• Als u een terugkerende vergadering wilt maken, selecteert u Herhaling en geeft u de opties voor het
herhalingspatroon op. Zie Ondersteuning voor terugkeerpatroon in WebEx-integratie met Outlook voor
Mac, op pagina 9 voor meer informatie.
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• Geef naar behoefte bij de andere opties in Microsoft Outlook informatie op, zoals de melding van de
vergadering.
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Selecteer WebEx toevoegen op de WebEx-werkbalk in Outlook om de instellingen voor de vergadering op
te geven.
Als u om uw WebEx-accountgegevens wordt gevraagd, geeft u deze gegevens op en selecteert u OK.
Geef in het dialoogvenster WebEx-instellingen meer opties voor uw WebEx-vergadering op:
a) Selecteer Vergaderingssjabloon om uw vooraf gedefinieerde instellingen voor die sjabloon te gebruiken.
b) Geef, indien nodig, een wachtwoord voor de vergadering op.
c) (Optioneel) Selecteer in het vakje Alternatieve host een of meerdere alternatieve host(s) die de vergadering
kunnen starten en voorzitten tot u zich erbij voegt.
Opmerking
• Een alternatieve host kan een vergadering starten, beheren en opnemen als de host er
nog niet is. Een alternatieve host moet een account hebben op uw WebEx-site. Als u
meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die deelneemt
aan de vergadering, het beheer over de vergadering, als een alternatieve host opneemt.
• Een alternatieve host moet een van de personen zijn die u als deelnemer hebt toegevoegd
aan de vergadering en hij of zij moet een gebruikersaccount hebben op uw Meeting
Center-website.
• Als u meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die
deelneemt aan de vergadering het beheer over de vergadering.
• Hoewel een alternatieve host de vergadering kan opnemen, is de oorspronkelijke host
de eigenaar van die opname en deze host ontvangt de melding wanneer de opname
klaar is.
d) Als u meer opties wilt instellen, selecteert u Geavanceerde instellingen weergeven:
• Zorg ervoor dat u het juiste servicetype of vergadertype hebt geselecteerd, zoals een vergadertype
standaardvergadering, -gebeurtenis of -trainingssessie, of een vergadertype persoonlijke conferentie.
• Controleer of selecteer verbindingsopties voor audio.
• Stel indien nodig opties in voor registratie.
e) Kies OK.

Stap 6

Stap 7

Nodig mensen uit voor de vergadering door Uitnodigen of Planningassistent > Deelnemers toevoegen te
selecteren en vervolgens de namen of e-mailadressen uit een lijst van contactpersonen in Microsoft Outlook
te kiezen.
Zodra u iemand hebt uitgenodigd voor een geplande vergadering, ontvangt hij of zij een uitnodigingsbericht
via e-mail. Het e-mailbericht bevat informatie over de vergadering (inclusief het wachtwoord) en een koppeling
waar men op kan klikken om deel te nemen aan de vergadering.
Wanneer u klaar bent met het doorvoeren van wijzigingen, kiest u Opslaan en sluiten of Verzenden.

Een hybride CMR-vergadering plannen in Microsoft Outlook
Met de integratie in Outlook kunt u een gedeelde vergadering plannen waaraan personen kunnen deelnemen
met behulp van WebEx Meeting Center of TelePresence.
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Hoewel andere soorten WebEx-vergaderingen verschillende e-mailuitnodigingen voor de host en de deelnemers
bieden, ontvangen u en de deelnemers dezelfde e-mailuitnodiging als u een hybride CMR-vergadering plant.
Uw e-mailuitnodiging bevat geen vertrouwelijke informatie over de host, zoals de hostsleutel of
hosttoegangscode. Als u de hostsleutel of hosttoegangscode nodig hebt, klikt u op de koppeling in uw
e-mailuitnodiging om naar de informatiepagina van de vergadering op uw WebEx-site te gaan en meldt u zich
aan om uw hostgegevens te bekijken.
Als u een alternatieve host plant, kan hij of zij de vergadering starten, beheren en opnemen; de opname van
de vergadering wordt echter naar u, de oorspronkelijke host, verzonden.
Plan niet meer dan twee vergaderingen voor dezelfde periode, u kunt namelijk niet de host zijn van twee
vergaderingen die tegelijkertijd actief zijn. Zelfs als u toestaat dat alternatieve hosts uw vergaderingen zonder
u kunnen starten, wordt u nog steeds beschouwd als de host van de vergaderingen die u plant, tenzij u een
gedelegeerde van een host bent. Zie Een gedelegeerde aanwijzen die namens u vergaderingen plant, op pagina
13 voor meer informatie over delegeren.

Een hybride CMR-vergadering plannen in Microsoft Outlook
Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik in het WebEx-menu in Outlook op WebEx- en TelePresence-vergadering plannen of open een nieuw
vergaderingsitem en klik vervolgens in de werkbalk op WebEx toevoegen en TelePresence.
In het deelvenster Vergaderopties kunt u de WebEx- en TelePresence-opties voor uw hybride CMR-vergadering
opgeven:
a) Schakel Mensen toestaan om deel te nemen met behulp van WebEx in.
Deze optie is standaard niet geselecteerd. Schakel hem elke keer dat u een vergadering plant en WebEx
eraan wilt toevoegen in.
b) Selecteer TelePresence-ruimten toevoegen.
De systemen die u selecteert, worden toegevoegd aan de vakken Aan en Locatie in het vergaderingsvenster.
c) Geef een wachtwoord voor de vergadering op voor WebEx-genodigden. Als er op uw site een
vergaderingswachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak weergegeven.
Opmerking
Een wachtwoord voor een WebEx-vergadering verschilt van de pincode die u kunt opgeven
voor een TelePresence-vergadering.
d) (Optioneel) Vink de optie Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging aan om uw vergaderingen
beter te beveiligen.
e) (Optioneel) Selecteer in het vakje Alternatieve host een of meerdere alternatieve host(s) die de vergadering
kunnen starten en voorzitten tot u zich erbij voegt.
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Opmerking

• Een alternatieve host kan een vergadering starten, beheren en opnemen als de host er
nog niet is. Een alternatieve host moet een account hebben op uw WebEx-site. Als u
meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die deelneemt
aan de vergadering, het beheer over de vergadering, als een alternatieve host opneemt.
• Een alternatieve host moet een gebruikersaccount hebben op uw Meeting
Center-website.
• Als u meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die
deelneemt aan de vergadering het beheer over de vergadering.
• Hoewel een alternatieve host de vergadering kan opnemen, is de oorspronkelijke host
de eigenaar van die opname en deze host ontvangt de melding wanneer de opname
klaar is.

f) (Optioneel) Selecteer Geavanceerde WebEx-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals
audioverbinding en registratie.
g) (Optioneel) Geef bij Deelnemers voor video-inbellen toevoegen het aantal extra deelnemers voor
video-inbellen op die kunnen inbellen bij de vergadering.
Opmerking
Met deze optie kunt u capaciteit in het systeem reserveren voor meer personen om deel te
nemen wanneer videoapparaten worden gebruikt zoals de Cisco TelePresence EX Series
en apparaten die gebruikmaken van Cisco Jabber Video-toepassingen. Het aantal dat u
opgeeft, bevat geen TelePresence-systemen die u toevoegt in de vakken Aan en Locatie.
U moet het aanbevolen aantal voor uw site kennen en deze aanbevolen limiet niet
overschrijden.
h) (Optioneel) Selecteer Geavanceerde TelePresence-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals
in- en uitbelinstellingen.
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Voeg genodigden toe aan de WebEx-vergadering in het veld Aan van uw Outlook-vergadering.
Voer het onderwerp van de vergadering in het veld Onderwerp van uw Outlook-vergadering in.
Geef de start- en eindtijd op voor de vergadering en, indien nodig, de herhalingsopties.

Wat is een hybride CMR-vergadering met WebEx en TelePresence?
Dankzij de hybride integratie van WebEx-productiviteitstools met TelePresence Collaboration Meeting Rooms
(CMR) kunnen Cisco WebEx Meeting Center en Cisco TelePresence samenwerken in een gedeelde vergadering.
Tijdens een gedeelde vergadering kunt u live videobeelden zien van de WebEx- en de TelePresence-deelnemers.
De deelnemerslijst in de WebEx-vergadering toont de TelePresence-deelnemers in een overkoepelend label,
'TelePresence-systemen'. De deelnemerslijst op TelePresence-systemen toont de individuele WebEx-deelnemers.
Als een Telepresence-deelnemer de VGA- of HDMI-kabel op een laptop aansluit en zijn scherm deelt, kunnen
alle deelnemers, inclusief de WebEx-deelnemers, de gedeelde inhoud bekijken. Als een WebEx-presentator
het delen start, kunnen alle deelnemers, inclusief de TelePresence-deelnemers de gedeelde inhoud bekijken.
U kunt video, audio, gedeelde schermen, chat en enquêtes voor hybride CMR-vergaderingen opnemen. Als
u op Opnemen klikt, zoals u in uw WebEx-vergadering zou doen, verschijnen uw opnamen in uw lijst Mijn
bestanden > Mijn opgenomen vergaderingen in het gedeelte Mijn WebEx. Hybride CMR-vergaderingen
worden opgenomen in MP4-indeling. Video wordt opgenomen met een resolutie van 360 p.
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Ondersteuning voor terugkeerpatroon in WebEx-integratie met
Outlook voor Mac
De volgende tabel geeft aan hoe terugkeerpatronen van Outlook in WebEx worden verwerkt:

Opmerking

Als u de vergaderingsinstellingen voor een terugkerende vergadering wijzigt met behulp van
WebEx-integratie met Outlook, moet u de wijzigingen op de volledige reeks vergaderingen toepassen.
Als u de wijzigingen bijvoorbeeld slechts aan één bepaald vergaderitem aanbrengt, worden de wijzigingen
alleen in Outlook weergegeven en niet op uw WebEx-site.

WebEx-vergaderingen
Type

Outlook-optie

Omgezet naar WebEx-vergaderoptie

Dagelijks

Om de [x] dagen

Om de [x] dagen

Elke weekdag

Elke weekdag

Wekelijks

Om de [x] week/weken op: [zondag,
Voor gebeurtenissen van Event Center en sessies van Training Center:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag]
vrijdag, zaterdag]
Als u een vergadering plant die om de X weken terugkeert, waarbij X
staat voor meer dan 1, wordt de vergadering in Microsoft Outlook
gepland zoals u hebt opgegeven, maar zal deze op uw WebEx-site als
een wekelijkse vergadering worden weergegeven.
De start van de week verwijst altijd naar de standaardwaarde 'zondag'.
Wijzigen wordt niet ondersteund. Als u de start van de week wijzigt
naar een andere dag, wordt de start van de week niet gesynchroniseerd
met de WebEx-site.

Maandelijks

Om de [y] maand(en) op dag [x]

Om de [y] maand(en) op dag [x]

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Niet ondersteund
dag van elke maand
De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Niet ondersteund
weekdag of weekenddag
De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
[zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x] maanden
donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x]
maanden
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Type

Outlook-optie

Omgezet naar WebEx-vergaderoptie

Jaarlijks

[januari ... december] [1 ... 31], Elke n (n> [januari ... december] [1 ... 31], Elke n (n> 1) jaar
1) jaar
De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Niet ondersteund.
[dag, weekdag, weekenddag] van [januari
... december]

Einddatum

[eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
[zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag] van
[januari....december] Elke n(n>1) jaar

[eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] van [januari....december] Elke
n(n>1) jaar

Geen einddatum.

Geen einddatum.

Eindigt na [x] keer.

Eindigt na [x] keer.

Eindigt op [datum]

Eindigt op [datum]

Persoonlijke WebEx-conferenties
Type

Outlook-optie

Omgezet naar de optie Persoonlijke WebEx-conferentie

Dagelijks

Om de [x] dagen

Elke dag

Elke weekdag

Elke weekdag

Wekelijks

Om de [x] week/weken op: [zondag,
Om de [x] week/weken op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]
vrijdag, zaterdag]

Maandelijks

Om de [y] maand(en) op dag [x]

Dag [x] van elke maand.

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Dag [1,2,3,4,31] van elke maand.
dag van elke maand
De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Niet ondersteund.
weekdag of weekenddag
De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
[zondag, maandag, dinsdag, woensdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x] maanden
donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x]
maanden
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Type

Outlook-optie

Omgezet naar de optie Persoonlijke WebEx-conferentie

Jaarlijks

Altijd op [1 ... 31] [januari ... december]

Niet ondersteund.

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] Niet ondersteund.
[dag, weekdag, weekenddag] van [januari
... december]

Einddatum

[eerste, tweede, derde, vierde, laatste]
[zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag] van
[januari....december]

Niet ondersteund.

Geen einddatum.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Eindigt na [x] keer.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Eindigt op [datum]

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid
plannen
Met behulp van de Integratie met Outlook kunt u een Persoonlijke WebEx-conferentie plannen, als uw site
WebEx Audio gebruikt, of een vergadering met alleen geluid, als uw site TSP-audio (telefonieserviceprovider)
gebruikt, zonder dat u naar uw WebEx-site hoeft te gaan. Met een Persoonlijke conferentie start u het
audiogedeelte eerst, maar een online gedeelte is altijd beschikbaar voor deelnemen indien nodig.
Wanneer u een Persoonlijke conferentie of een vergadering met alleen geluid plant, bevat de
vergaderingsuitnodiging die u ontvangt als de host de hosttoegangscode die u kunt gebruiken om het
audiogedeelte van uw vergadering te starten. Voor Persoonlijke conferenties bevat de uitnodiging ook de
hostsleutel, waarmee u hostprivileges kunt terugvragen.
Als u twee opeenvolgende hybride CMR-vergaderingen plant en de tweede direct na het einde van de eerste
vergadering gepland staat, en als het TelePresence-planningssysteem de eerste vergadering automatisch
verlengt tot na het geplande einde, eindigt voor sommige TSP-audioaccounts de tweede vergadering automatisch
omdat u niet tegelijkertijd dezelfde hosttoegangscode van het TSP-audioaccount voor beide vergaderingen
kunt gebruiken. Om dit probleem te vermijden, kunt u twee verschillende TSP-audioaccounts met verschillende
hosttoegangscodes maken en het ene account voor de eerste vergadering gebruiken en het andere account
voor de tweede vergadering. U kunt ook uw beheerder vragen om de optie voor het TelePresence-systeem
waarmee de vergadering automatisch wordt verlengd, uit te schakelen.
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Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid plannen
Procedure
Stap 1

Stap 2

Selecteer in het WebEx-menu in het Outlook-venster Persoonlijke conferentie plannen of, als u TSP-audio
gebruikt, Vergadering met alleen geluid plannen. U kunt ook een nieuw vergaderingsitem openen en in de
werkbalk op Persoonlijke conferentie toevoegen of Vergadering met alleen geluid toevoegen klikken.
In het dialoogvenster WebEx-instellingen geeft u deze opties op:
a) Selecteer in het tabblad 'Audio en tracering' voor Audioverbindingstype een van de volgende opties:
• Als u WebEx Audio gebruikt, selecteert u Persoonlijke conferentie en vervolgens het Persoonlijke
conferentie-account dat u wilt gebruiken. Als u nog geen Persoonlijke conferentie-account hebt
opgegeven, moet u er een maken.
• Als u TSP-audio (telefonieserviceprovider) gebruikt, selecteert u Teleconferentieservice en vervolgens
het Teleconferentieservice-account dat u wilt gebruiken.
b) (Optioneel) Geef een wachtwoord op voor WebEx-genodigden voor het online gedeelte van de Persoonlijke
conferentie. Als er op uw site een vergaderingswachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak
weergegeven.
Opmerking
Een wachtwoord voor een WebEx-vergadering verschilt van de pincode die u kunt opgeven
voor een TelePresence-vergadering. Zie Over geavanceerde TelePresence-instellingen voor
meer informatie over de pincodes.
c) (Optioneel) Selecteer Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging om het online gedeelte van uw
vergadering beter te beveiligen.
d) (Optioneel) Selecteer Alternatieve host selecteren om een of meerdere alternatieve host(s) te selecteren
die de vergadering starten en voorzitten tot u zich erbij voegt.
Opmerking
• Een alternatieve host kan een vergadering starten, beheren en opnemen als de host er
nog niet is. Een alternatieve host moet een account hebben op uw WebEx-site. Als u
meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die deelneemt
aan de vergadering, het beheer over de vergadering, als een alternatieve host opneemt.
• Een alternatieve host moet een gebruikersaccount hebben op uw Meeting
Center-website.
• Als u meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die
deelneemt aan de vergadering het beheer over de vergadering.
• Hoewel een alternatieve host de vergadering kan opnemen, is de oorspronkelijke host
de eigenaar van die opname en deze host ontvangt de melding wanneer de opname
klaar is.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

(Optioneel) Selecteer Geavanceerde WebEx-instellingen om bijkomende details voor het online gedeelte
van uw persoonlijke conferentie op te geven, zoals audioverbinding en registratie.
Voeg genodigden toe in het veld Aan van de Outlook-vergadering.
Voer het onderwerp van de vergadering in het veld Onderwerp van de Outlook-vergadering in.
Geef de start- en eindtijd op voor de vergadering en, indien nodig, de herhalingsopties.
Selecteer Verzenden.
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Een gedelegeerde aanwijzen die namens u vergaderingen plant
Met de invoegtoepassing Integratie in Outlook kunt u een gedelegeerde aanwijzen die namens u vergaderingen
plant of bewerkt.
Als u bijvoorbeeld regelmatig WebEx-vergaderingen moet hosten, kunt u een medewerker toestemming geven
namens u vergaderingen te plannen.
Nadat u toestemming hebt gegeven, kan uw gedelegeerde vergaderingen namens u plannen, bewerken,
annuleren en starten.
• Geef de gedelegeerde op de WebEx-site toestemming om namens u te plannen. Zie Een gedelegeerde
toewijzen op uw WebEx-site, op pagina 13 voor meer informatie.
• Deel uw agenda in Microsoft Outlook met de gedelegeerde. Zie Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft
Outlook, op pagina 14 voor meer informatie.

Belangrijk

• Een vergadering die door uw gedelegeerde werd gepland, wordt in uw agenda getoond. Als u die
vergadering wilt bewerken, dient WebEx-integratie met Outlook versie 3.1 of later op uw computer
te zijn geïnstalleerd.
• U kunt de planningstoestemming voor uw gedelegeerde te allen tijde intrekken.

Een gedelegeerde toewijzen op uw WebEx-site
Om een gedelegeerde toe te wijzen, geeft u de betreffende persoon via de pagina Mijn WebEx Mijn profiel
op uw WebEx-site toestemming om te plannen. U kunt rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook naar deze pagina
gaan.
Als u naar de pagina Mijn profiel wilt gaan zonder gebruik te maken van Microsoft Outlook, kunt u zich
aanmelden bij uw WebEx-site en vervolgens op Mijn WebEx > Voorkeuren klikken.
Naast het verlenen van toestemming voor plannen op de WebEx-site, moet u ook uw agenda delen met de
gedelegeerde in Microsoft Outlook. Zie Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook, op pagina 14
voor meer informatie.

Belangrijk

• Als u de optie om een gedelegeerde aan te wijzen niet kunt vinden op uw WebEx-site, zorgt u ervoor
dat uw beheerder de functie activeert.
• Uw gedelegeerde moet ook beschikken over een WebEx-hostaccount op uw WebEx-site.
• De e-mailadressen voor uw account en het account van de gedelegeerde op uw WebEx-site moeten
overeenkomen met de e-mailadressen in Microsoft Outlook.
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Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

Ga naar uw WebEx-site.
Selecteer Mijn WebEx.
Selecteer Voorkeuren.
Vouw de categorie Planningsopties uit.
Selecteer onder 'Planningstoestemming' Host selecteren.
Selecteer in het venster Hosts selecteren het e-mailadres van de gedelegeerde en klik achtereenvolgens op
Toevoegen > OK.
Selecteer Opslaan.

Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook
Als u een gedelegeerde wilt toewijzen, deelt u uw agenda met hem of haar in Microsoft Outlook.
Naast het delen van uw agenda in Microsoft Outlook moet u planningstoestemming verlenen op de website
van uw WebEx-site. Zie Een gedelegeerde toewijzen op uw WebEx-site, op pagina 13 voor meer informatie.

Belangrijk

• Zorg ervoor dat de agenda die u deelt zich niet in uw persoonlijke map in Microsoft Outlook bevindt.
Uw gedelegeerde heeft alleen toegang tot uw agenda als deze zich in een algemene map bevindt.
• De naam van de gedelegeerde die u wilt aanwijzen dient zich in de Algemene adreslijst van uw
Microsoft Outlook te bevinden.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Klik in het menu Bestand op Accountinstellingen.
Klik in het menu Accountinstellingen op Toegang van gedelegeerden.
Klik in het dialoogvenster Gedelegeerden op Toevoegen.
Selecteer de naam van de gedelegeerde en selecteer vervolgens OK.
In het dialoogvenster Toestemmingen van gedelegeerde selecteert u Editor in de vervolgkeuzelijst Agenda.
Klik vervolgens op OK.
Klik op OK om het dialoogvenster Gedelegeerden te sluiten.
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Een vergadering plannen namens een andere
host
• Overzicht voor het plannen van een vergadering voor een andere host, pagina 15
• Een vergadering namens een andere host plannen, pagina 16
• Een vergadering namens een andere host starten, pagina 16

Overzicht voor het plannen van een vergadering voor een andere
host
U kunt een vergadering namens een andere host plannen als de host u hiervoor toestemming heeft verleend.
Als u bijvoorbeeld de assistent bent van een manager die regelmatig WebEx-vergaderingen moet organiseren,
kan deze manager u toestemming geven om namens hem of haar vergaderingen te plannen.
Met planningstoestemmingen die zijn verleend door een andere host kunt u vergaderingen voor die host
plannen, bewerken en annuleren.
Voordat u een vergadering voor een andere host plant, dient u ervoor te zorgen dat:
• U beschikt over een WebEx-hostaccount. Neem contact op met uw beheerder als u een
WebEx-hostaccount wilt verkrijgen.
• De Integratie in Outlook in uw Outlook is geïnstalleerd.
• De actuele host het volgende doet:
◦ u toestemming verlenen op de WebEx-site;
◦ u als een gedelegeerde selecteert in Microsoft Outlook en zijn of haar agenda met u deelt.
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Opmerking

• Na het plannen van een vergadering namens een andere host, kunt u de vergadering voor die host
ook starten, indien noodzakelijk.
• De actuele host kan te allen tijde uw planningstoestemming intrekken.

Een vergadering namens een andere host plannen
Als u een vergadering of afspraak voor een andere host wilt plannen, dient u eerst de agenda van de host in
Outlook te openen die de host al met u heeft gedeeld.

Procedure
Stap 1

Open als volgt de agenda van de andere host in Outlook:
a) Kies in het menu Bestand Openen > Map van andere gebruiker.
Het dialoogvenster Map van andere gebruiker openen wordt weergegeven.
b) Typ de naam van de actuele host of selecteer Naam om de naam van de actuele host te selecteren.
c) Selecteer Agenda in de vervolgkeuzelijst Maptype en klik op OK.
De gedeelde agenda wordt weergegeven.
Er zijn verschillende manieren om de agenda van iemand anders te openen, dit hangt af van de manier waarop
u uw weergaven in Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie van Microsoft Outlook voor meer
informatie.

Stap 2

Als u meerdere agenda's naast elkaar wilt weergeven, zorg er dan voor dat u de agenda van de huidige host
selecteert door er eenmaal op te klikken.
Open een nieuw venster Vergaderverzoek of Afspraken in Outlook en geef de gewenste gegevens en instellingen
voor de vergadering op.
Als u de vergadering plant voor een andere host, wordt dit in het dialoogvenster WebEx-instellingen met een
bericht aangegeven.

Stap 3

Een vergadering namens een andere host starten
Zodra u een vergadering plant voor een andere host, ontvangt de actuele host een bevestigingsbericht per
e-mail. Zorg ervoor dat de actuele host zijn of haar agenda nog met u deelt in Outlook. Vervolgens kunt u de
vergadering starten vanuit de agenda van de host.

Procedure
Stap 1

Open als volgt de agenda van de andere host in Microsoft Outlook:
a) Klik in Microsoft Outlook in het menu Bestand op Openen > Map van andere gebruiker.
Het dialoogvenster Map van andere gebruiker openen wordt weergegeven.
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b) Typ de naam van de actuele host of selecteer Naam om de naam van de host te selecteren.
c) Selecteer Agenda in de vervolgkeuzelijst Maptype en klik op OK.
De gedeelde agenda wordt weergegeven.
Er zijn verschillende manieren om de agenda van iemand anders te openen, dit hangt af van de manier waarop
u uw weergaven in Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie van Microsoft Outlook voor meer
informatie.
Stap 2

Dubbelklik op het vergaderitem in de agenda van de andere host.
Het bevestigings-e-mailbericht wordt weergegeven.

Stap 3

Om de vergadering te starten, volgt u de instructies in het e-mailbericht en zorgt u ervoor dat u bent aangemeld
bij uw eigen WebEx-hostaccount op de WebEx-site.
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Productiviteitstools installeren en verwijderen
• WebEx-productiviteitstools installeren, pagina 19
• WebEx-productiviteitstools verwijderen, pagina 19

WebEx-productiviteitstools installeren
Als uw sitebeheerder WebEx-productiviteitstools voor uw WebEx-site heeft ingeschakeld, wordt dit mogelijk
automatisch voor u geïnstalleerd. Zodra er een nieuwere versies beschikbaar zijn, worden de
WebEx-productiviteitstools bovendien automatisch bijgewerkt.
Indien noodzakelijk kunt u de WebEx-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren. Controleer
vóór installatie van de WebEx-productiviteitstools in de release-opmerkingen bij het systeem of uw computer
aan de minimale systeemvereisten voldoet.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan bij uw WebEx-site.
Selecteer Downloads.
Selecteer Mac onder Productiviteitstools.
Selecteer Downloaden.
Het installatieprogramma (met de extensie .dmg) wordt automatisch op uw computer gedownload.
Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

WebEx-productiviteitstools verwijderen
Procedure
Stap 1

Selecteer Toepassingen > WebEx > Productiviteitstools > Verwijderen.
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U wordt mogelijk gevraagd uw wachtwoord op te geven.
Stap 2
Stap 3

Selecteer OK om door te gaan.
Selecteer Ja om te bevestigen.
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