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K A P I T E L  1
WebEx og TelePresence CMR Hybrid-integrering
til Outlook

• Oversigt over WebEx og TelePresence CMR Hybrid-integrering til Outlook, side 1

• Sådan bliver du orienteret, side 2

• Hvad er et CMR Hybrid-møde med WebEx og TelePresence?, side 3

Oversigt over WebEx og TelePresence CMR Hybrid-integrering
til Outlook

WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresence er en produktpakke med værktøjer, der tillader dig hurtigt
at planlægge, starte og deltage i møder fra forskellige applikationer på din computer. Efter installering af
produktivitetsværktøjer får du panelet WebEx-produktivitetsværktøjer og integrering til Microsoft Outlook,
Microsoft Office, webbrowsere og chat.

Dette dokument beskriver WebEx og TelePresence CollaborationMeeting Rooms (CMR) Hybrid-integrering
til Outlook til Windows. Denne tilføjelsesapplikation i Outlook er en smart måde at planlægge et CMR
Hybrid-møde (Hvad er et CMR Hybrid-møde med WebEx og TelePresence?, på side 3), der gør det muligt
for personer at deltage vha. WebExMeeting Center eller et TelePresence-system. Når du har planlagt et CMR
Hybrid-møde i Outlook, modtager inviterede en e-mailinvitation, der indeholder linket til deltagelse i
WebEx-mødet og oplysninger om deltagelse i TelePresence-mødet.

Ved at bruge integreringen kan du også planlægge møder med WebEx-only og TelePresence-only.

Ved planlægning af et møde kan du invitere personer og reservere TelePresence-lokaler eller -systemer og
tilføje deltagere via indgående videoopkald inde fra Outlook. Personer, du inviterer til et møde, behøver ikke
bruge WebEx-produktivitetsværktøjer eller Outlook-integreringen for at deltage i mødet.

Integreringen giver også hurtig adgang til følgende via Outlook:

• Dine WebEx-kontoindstillinger

• Siden Dine præferencer på dit WebEx-websted, hvor du kan give planlægningstilladelse til en anden
vært.

• KnappenMød nu, som lader dig starte et øjeblikkeligt møde med WebEx-only, uden at du behøver
planlægge det.
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For at holde møderne sikre benytter integreringen 128-bit SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) til
alle data, den sender til og modtager fra dit WebEx-websted.

Bemærk • For information omWebEx-integreringen til Outlook for brugere, som ikke er CMRHybrid-brugere,
se Brugervejledning til WebEx-integrering til Outlook til Windows.

• For information om WebEx-integreringen til Outlook til Mac, se Brugervejledning til
WebEx-integrering til Outlook til Mac.

Sådan bliver du orienteret
Når du har installeret WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresence, vil du kunne se CMR
Hybrid-integreringsvalgmuligheder i Outlook.

Når du og dit websted har aktiveret CMR Hybrid-integrering, ser din brugergrænseflade for integrering
til Outlook forskellig ud fra brugergrænsefladen for WebEx-integrering med Outlook for brugere, som
ikke har aktiveret CMR Hybrid-integrering.

Bemærk

Følgende tabel beskriver integreringsvalgmulighederne:

Hvad du kan gøre...Valgmuligheder

Planlæg:

• CMR Hybrid WebEx- og TelePresence-møder

• WebEx-only-møder

• TelePresence-only-møder

• Personlig konference eller møder kun med lyd

Planlæg møde

Rediger dine WebEx-kontooplysninger, såsom URL-adressen til dit WebEx-websted og
dit brugernavn og adgangskode, under fanenKonto. Du kan specificere valgmuligheder
for dine øjeblikkelige møder og planlagte møder under de andre faner.

WebEx-kontoindstillinger

I Outlook 2007, tryk på pilen
på knappenWebEx for at se
denne valgmulighed.

I Outlook 2010, tryk på pilen
på knappenPlanlægmøde for
at se denne valgmulighed.

Bemærk
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Hvad du kan gøre...Valgmuligheder

Tildel en mødedeltager på siden Mit WebEx-profil til at planlægge eller redigere møder
på dine vegne.

For detaljer, se Giv tilladelse til, at en mødedeltager planlægger WebEx-møder for dig,
på side 15.

Indstil planlægningstilladelse

I Outlook 2007, tryk på pilen
på knappenWebEx for at se
denne valgmulighed.

I Outlook 2010, tryk på pilen
på knappenPlanlægmøde for
at se denne valgmulighed.

Bemærk

Start et øjeblikkeligt møde med WebEx-only - et WebEx-møde du kan starte på ethvert
tidspunkt, uden at du behøver planlægge mødet på forhånd. For detaljer, se
Brugervejledning i brug af WebEx til Mød nu på dit WebEx-websted.

Du kan specificere valgmuligheder for øjeblikkelige møder under fanen Øjeblikkelige
møder i dialogboksen WebEx-indstillinger.

For detaljer, se Opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 27.

Mød nu

I et mødevindue, slå knappenMødevalgmuligheder til/fra for at vise eller skjuleWebEx-
og TelePresence-planlægningsvalgmulighederne.

Valgmuligheder for møde

Hvad er et CMR Hybrid-møde med WebEx og TelePresence?
WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresence mødelokale til samarbejde (CMR) Hybrid-integrering
aktiverer Cisco WebEx Meeting Center og Cisco TelePresence til at arbejde sammen ifm. et fælles møde.

I løbet af et CMR Hybrid-møde kan du se live-video af både WebEx- og TelePresence-deltagere.

Deltagerlisten for WebEx-mødet viser TelePresence-deltagerne under et samlet mærke:
"TelePresence-systemer." Deltagerlisten i TelePresence-systemet viser hver enkelt WebEx-deltager.

Hvis en TelePresence-deltager tilslutter VGA- eller HDMI-kablet til en bærbar computer og starter skærmdeling,
kan alle deltagere, herunderWebEx-deltagere, se det delte indhold. Hvis enWebEx-præsentationsvært begynder
at dele, kan alle deltagere, herunder TelePresence-deltagere, se det delte indhold.

Du kan optage video, lyd, deling, chat og foretage meningsmåling for CMR Hybrid-møder. Tryk på Optag,
som du normalt ville gøre under dit WebEx-møde, og dine optagelser vil vises i din liste underMine filer >
Mine optagedemøder i afsnittetMitWebEx. CMRHybrid-mødeoptagelser er i MP4-format. Video er optaget
ved 360 p.
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K A P I T E L  2
Planlægning af et møde

• Overblik over planlægning af møde, side 5

• Planlæg et møde kun med WebEx, side 6

• Planlæg et møde kun med TelePresence, side 7

• Planlæg et CMR Hybrid-møde, side 7

• Planlæg en personlig konference eller et møde kun med lyd, side 13

Overblik over planlægning af møde
Før du begynder

Gennemse følgende, før du planlægger et møde vha. CMR Hybrid-integrering med Outlook:

• Valgmulighederne for planlægning af et møde i integreringen til Outlook til CMR Hybrid. Ikke alle
valgmuligheder, der ses på ditWebEx-websted og i TelePresence-planlægningssystemet, er tilgængelige
i denne integrering.

• Integrering til Outlook til CMR Hybrid understøtter ikke alle gentagelsesmønstre, der er tilgængelige i
Outlook. Desuden understøtter den ikke implementering af en undtagelse fra den gentagne mødeserie
eller en ændring af en enkelt hændelse i en mødeserie. For detaljer, se Overblik over specificering af et
gentagelsesmønster for et møde.

• I alle mødeinvitationer, som du sender fra Outlook, vises mødets starttidspunkt som standard i den
tidszone, der er indstillet på din computer, i stedet for i den tidszone, der er indstillet under
webstedspræferencerne for dit WebEx-websted. Du kan angive en anden tidszone for et møde i Outlook.
Mødets starttidspunkt vises til den korrekte tid i hver inviteret persons Outlook-kalender.

Hvis du planlægger et møde på dit WebEx-websted, vises mødetidspunkterne i den tidszone, som du
indstillede under dine webstedspræferencer eller på planlægningssiden, uanset hvilken tidszone der er
indstillet på din computer. Når du planlægger et møde på dit WebEx-websted, kan du udelukkende
planlægge et møde med WebEx-only, men ikke et CMR Hybrid-møde med WebEx og TelePresence.

• Hvis du har behov for at redigere et møde, som du planlagde vha. integrering til Outlook, skal du redigere
mødet i Outlook og ikke på dit WebEx-websted. For detaljer, se Redigering af et planlagt møde, på side
23.
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For at du kan planlægge et CMRHybrid-møde, skal din administrator aktivere CMRHybrid for dit websted,
aktivere CMR Hybrid for din konto og aktivere Meeting Center Pro TelePresence-mødetypen for din
konto. For yderligere oplysninger, kontakt din administrator.

Bemærk

Planlæg et møde kun med WebEx
Vha. integreringen til Outlook kan du planlægge etWebEx-møde, uden at du behøver åbne ditWebEx-websted.

Procedure

Trin 1 Tryk på Planlæg møde i Outlook-vinduet.
Som alternativ kan du åbne et nyt mødepunkt og trykke på knappen Tilføj WebEx og TelePresence i
værktøjsbjælken.

Trin 2 Angiv WebEx-valgmulighederne i panelet Mødevalgmuligheder:

• Sørg for, at felterne Til og Lokalitet ikke indeholder nogen TelePresence-systemer, og at antallet i
Tillad X flere personer at deltage vha. videoenheder er nul.

• Marker Tillad personer at deltage vha. WebEx: Denne valgmulighed er som standard ikke markeret.
Marker den hver gang, du planlægger et møde og ønsker at tilføje WebEx.

• Indtast en mødeadgangskode til WebEx-inviterede. Hvis dit websted kræver en mødeadgangskode, vil
der vises en stjerne ved siden af feltet.

En WebEx-mødeadgangskode er forskellig fra den PIN-kode, du kan angive for et
TelePresence-møde. For at lære mere om PIN-koder, se Om Avancerede
TelePresence-valgmuligheder, på side 12.

Bemærk

• (Valgfrit) Marker Inkluder ikke adgangskode fra e-mailinvitation for at gøre dit møde mere sikkert.

• (Valgfrit) Tryk på Vælg skiftende vært for at vælge en eller flere skiftende værter, som kan starte og
køre mødet, indtil du deltager.

• (Valgfrit) Vælg Avancerede WebEx-indstillinger for at angive flere detaljer såsom lydtilslutning og
optagelse. For detaljer, se Om avancerede WebEx-indstillinger, på side 9.

Trin 3 Tilføj inviterede i feltet Til i Outlook-mødet.
Trin 4 Indtast mødets lokalitet i feltet Lokalitet i Outlook-mødet.
Trin 5 Indtast emnet for mødet i feltet Emne i Outlook-mødet.
Trin 6 Angiv mødets start- og sluttidspunkt, og hvis nødvendigt, valgmulighederne for gentagelse.
Trin 7 Tryk på Send.
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Planlæg et møde kun med TelePresence
Vha. integreringen til Outlook kan du planlægge et TelePresence-møde, uden at du behøver bruge dit
TelePresence-planlægningssystem.

Procedure

Trin 1 Tryk på Planlæg møde i Outlook-vinduet.
Som alternativ kan du åbne et nyt mødepunkt og trykke på knappen Tilføj WebEx og TelePresence i
værktøjsbjælken.

Trin 2 Angiv TelePresence-valgmuligheder i panelet Mødevalgmuligheder:

• Sørg for, at valgmulighedenTillad personer at deltage viaWebEx ikke ermarkeret. Denne valgmulighed
bør som standard ikke være markeret.

• Tryk på Tilføj TelePresence-lokaler.
Systemerne, du vælger, tilføjes i felterne Til og Lokalitet i mødevinduet. For detaljer, se Tilføj
TelePresence-systemer under planlægning, på side 9.

• (Valgfrit) Indtast antallet af ekstra indgående videoopkaldsdeltagere, der kan deltage i mødet under
Tilføj indgående videoopkaldsdeltagere.
Denne valgmulighed lader dig reservere kapacitet til, at flere personer kan deltage vha. personlige
videokonferencesystemer såsom Cisco TelePresence EX-serien og enheder, der kører Cisco
Jabber-videoapplikationer. Det antal, du indtaster, ekskluderer alle TelePresence-systemer, som du
tilføjer i felterne Til og Lokalitet. Du bør være opmærksom på det anbefalede antal for dit websted, og
du bør ikke overskride den anbefalede grænse.

• (Valgfrit) Tryk på Avancerede TelePresence-indstillinger for at angive yderligere detaljer såsom
indgående og udgående opkaldsindstillinger. For detaljer, se Om Avancerede
TelePresence-valgmuligheder, på side 12.

Trin 3 Indtast emnet for mødet i feltet Emne i Outlook-mødet.
Trin 4 Angiv mødets start- og sluttidspunkt, og hvis nødvendigt, valgmulighederne for gentagelse.
Trin 5 Tryk på Send.

Planlæg et CMR Hybrid-møde
Du kan planlægge et CMR Hybrid-møde, der tillader personer at deltage vha. WebEx Meeting Center eller
TelePresence.
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Bemærk • Selvom andre typer af WebEx-møder tilvejebringer forskellige slags invitationer til værten og
mødedeltagerne, modtager du og dine mødedeltagere alle den samme e-mailinvitation, når du
planlægger et CMRHybrid-møde. Din e-mailinvitation indeholder ikke fortrolige værtsoplysninger,
såsom værtsnøglen eller værtsadgangskoden. Hvis du har brug for at se værtsnøglen eller
værtsadgangskoden, skal du klikke på linket i din e-mailinvitation for at gå til siden med
mødeoplysninger på dit WebEx-websted og logge ind for at se dine værtsdetaljer.

• Hvis du planlægger en skiftende vært, kan denne starte mødet, administrere mødet og optage mødet.
Dog sendes mødeoptagelsen til dig som den originale vært.

• Når du planlægger et møde, skal du undgå at planlægge mere end ét møde i den samme periode, da
du ikke kan være vært for to møder, der er aktive på samme tidspunkt. Selvom du tillader, at skiftende
værter starte dine møder uden dig, bliver du stadig betragtet som værende vært for de møder, du
planlægger, medmindre du er mødedeltager for en vært. For mere information om mødedeltagere,
se Giv tilladelse til, at en mødedeltager planlægger WebEx-møder for dig, på side 15.

Procedure

Trin 1 Tryk på Planlæg møde i Outlook-vinduet.
Som alternativ kan du åbne et nyt mødepunkt og trykke på knappen Tilføj WebEx og TelePresence i
værktøjsbjælken.

Trin 2 Specificer valgmulighederne for WebEx- og TelePresence for dit CMR Hybrid-møde i panelet
Mødevalgmuligheder:
a) Marker Tillad personer at deltage vha. WebEx.

Denne valgmulighed er som standard ikke markeret. Marker den hver gang, du planlægger et møde og
ønsker at tilføje WebEx.

b) Tryk på Tilføj TelePresence-lokaler.
Systemerne, du vælger, tilføjes i felterne Til og Lokalitet i mødevinduet. For detaljer, se Tilføj
TelePresence-systemer under planlægning, på side 9.

c) Indtast en mødeadgangskode til WebEx-inviterede. Hvis et møde kræver en adgangskode, vil der vises
en stjerne ved siden af feltet.

En WebEx-mødeadgangskode er forskellig fra den PIN-kode, du kan angive for et
TelePresence-møde. For at lære mere om PIN-koder, se Om Avancerede
TelePresence-valgmuligheder, på side 12.

Bemærk

d) (Valgfrit) Marker Inkluder ikke adgangskode i e-mailinvitation for at gøre dit møde mere sikkert.
e) (Valgfrit) Tryk påVælg skiftende vært for at vælge en eller flere skiftende værter, som kan starte og køre

mødet, indtil du deltager.
f) (Valgfrit) Vælg Avancerede WebEx-indstillinger for at angive flere detaljer såsom lydtilslutning og

optagelse. For detaljer, se Om avancerede WebEx-indstillinger, på side 9.
g) (Valgfrit) Indtast antallet af ekstra indgående videoopkaldsdeltagere, der kan deltage i mødet under Tilføj

indgående videoopkaldsdeltagere.
Denne valgmulighed lader dig reservere kapacitet til, at flere personer kan deltage vha. personlige
videokonferencesystemer såsom Cisco TelePresence EX-serien og enheder, der kører Cisco
Jabber-videoapplikationer. Det antal, du indtaster, ekskluderer alle TelePresence-systemer, som du tilføjer
i felterne Til og Lokalitet. Du bør være opmærksom på det anbefalede antal for dit websted, og du bør
ikke overskride den anbefalede grænse.
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h) (Valgfrit) Tryk på Avancerede TelePresence-indstillinger for at angive flere detaljer såsom indgående
og udgående opkaldsindstillinger. For detaljer, se Om Avancerede TelePresence-valgmuligheder, på side
12.

Trin 3 Tilføj inviterede til WebEx-mødet i feltet Til for dit Outlook-møde.
Trin 4 Indtast emnet for mødet i feltet Emne for dit Outlook-møde.
Trin 5 Angiv mødets start- og sluttidspunkt, og hvis nødvendigt, valgmulighederne for gentagelse.

Tilføj TelePresence-systemer under planlægning
Du kan nemt tilføje TelePresence-systemer til et møde, som du planlægger, vha. integreringen til Outlook.
Dialogen Vælg TelePresence-lokaler viser alle TelePresence-systemer i din organisation. Du behøver ikke at
gennemgå en omfattende global adresseliste i din organisation.

Procedure

Trin 1 Sørg for, at du er i et mødevindue med panelet Mødevalgmuligheder åbent.
Trin 2 Tryk på Tilføj TelePresence-lokaler.

Dialogen Vælg TelePresence-lokale vises.

Trin 3 Brows hen til systemerne, eller søg vha. én af følgende:

• Søg: Indtast tekst, der udgør en del af lokalets navn. Denne funktion søger ikke ud fra lokalitet.

• Lokalitet: Vælg en lokalitet for kun at vise lokalerne på lokaliteten.

Trin 4 Vælg systemerne, som du ønsker at tilføje.
Trin 5 Tryk på Lokaler – >> OK.

Som alternativ kan du bruge Outlook-adressebogen eller lokalesøgeren til at søge efter TelePresence-systemer
blandt alle lokalerne i din organisation. Dog kan lokaler udstyret med TelePresence være svære at finde på
en liste, og deres lokaliteter kan være utydelige.

Alle TelePresence-lokaler, du vælger, skal også være angivet i produktgruppeforlængelsen Cisco
TelePresence-administration til Microsoft Exchange (Cisco TMSXE), ellers vil de ikke blive
planlagt.

Bemærk

Om avancerede WebEx-indstillinger
Disse valgmuligheder hjælper dig med at brugertilpasse standardindstillingerne for WebEx-møder. Nogle
valgmuligheder er ikke tilgængelige, hvis din administrator har slukket for dem.
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Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg den type møde, du ønsker at planlægge

Hvis du planlægger et fælles møde vha. WebEx og TelePresence, er standardmødetypen
TelePresence.

Tjenesteydelsestype

Angiv en adgangskode for at deltage i WebEx-mødet

Hvis du kræver en adgangskode, skal personer, der ikke deltager via deres
e-mailinvitationer, eller som ikke er logget ind på WebEx-webstedet på
deltagelsestidspunktet, opgive en adgangskode for at deltage i mødet. Personer, som
deltager via deres e-mailinvitationer, eller som er logget ind på WebEx-webstedet på
deltagelsestidspunktet, behøver ikke at opgive en adgangskode for at deltage i mødet.

Mødeadgangskode

Inkluder ikke mødeadgangskoden i e-mailinvitationerne

Giv adgangskoden til de inviterede på andenmåde, hvis dumarkerer denne valgmulighed.

Inkluder ikke adgangskode i
e-mailinvitation

Vis dette møde i mødekalenderne på dit WebEx-webstedAngiv dettemøde påWebEx-webstedet

Tillad inviterede at deltage i mødet inden for et bestemt antal minutter før det planlagte
starttidspunkt.

Hvis du fjerner markeringen af denne valgmulighed, eller indstiller den til 0
minutter, skal du starte mødet, før inviterede kan deltage i det.

Bemærk

Mødedeltagere kan deltage i mødet [x]
minutter inden starttidspunktet

Fanen Lyd og sporing

Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg, hvordan du ønsker, at dine deltagere tilslutter til lyd under mødet:

• Ingen: Mødet har ingen lyd. Du kan tilvejebringe lyd vha. en anden metode end
mødetjeneste.

•WebEx-lyd: Mødet inkluderer en integreret lydtjeneste. Vælg én eller begge af
følgende:

◦ Vis globale, indgående opkaldsnumre til mødedeltagere: Viser indgående
opkaldsnumre, som deltagere i andre lande kan ringe til for at tilslutte til lyd

◦ Vis gratisnummer: Viser gratisnumre, som deltagere kan ringe til for at
tilslutte til lyd

• Andre telekonferencetjenester: Mødet inkluderer lyd, som en anden tjeneste
leverer. Instruktionerne, du indtaster i tekstfeltet, vises i e-mailinvitationerne.

• Brug kun VoIP: Deltagere tilslutter til lyd vha. deres computere.

Konferencetype
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Om avancerede WebEx-indstillinger



Fanen Lyd og sporing

Til...Brug denne valgmulighed...

Hvis du vælgerWebEx-lyd, så vælg én af følgende:

• Bip: Der afspilles en simpel lyd.

• Annoncer navn: Efter at have tilsluttet til lyd optager deltagere deres navne. Ved
en deltagers indgang til og afslutning af mødet, afspilles optagelsen af navnet.

• Ingen tone: Der afspilles ingen lyd.

Indgangs- og afslutningstone

Identificer din afdeling, dit projekt eller anden information, som din organisation ønsker
at tilknytte til dine møder. Sporingskoder kan være valgfrie eller påkrævede, afhængigt
af hvordan din webstedsadministrator opsætter dem.

Sporingskode

Fanen Tilmelding

Til...Brug denne valgmulighed...

At kræve at alle inviterede tilmelder sig for at deltage i mødet. Inviterede kan ikke deltage
i mødet, før du accepterer tilmeldingsanmodningen.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis markeringen af valgmuligheden
Mødedeltagere kan deltage i mødet [x] minutter før starttidspunktet er fjernet.

At kræve mødedeltagertilmelding

Accepter automatisk alle tilmeldingsanmodninger.

Hvis denne valgmulighed ikke er markeret, skal du acceptere tilmeldingsanmodninger i
Mit WebEx på dit WebEx-websted.

Accepter automatisk alle tilmeldinger

Fanen Ressourcer

Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg en skabelon til fanen Oplysninger, som vises i indholdsvisningen under mødet.
Fanen Oplysninger indeholder information om mødet, inklusive om mødeværten,
telefonnumre til lydtilslutning og værtsnøgle (kun for værten).

Du kan kun vælge en anden skabelon, hvis én eller flere brugertilpassede
skabeloner til fanen Oplysninger er tilgængelige. Din administrator kan
tilføje skabeloner til dit WebEx-websted.

Bemærk

Skabeloner til fanen Oplysninger

Vælg en eller flere skiftende værter. Én af dem kan starte og lede mødet, indtil du deltager.

Kun personer, der har værtskonti på dit WebEx-websted, er angivet i dette felt.

Skiftende vært

Afspil automatisk en præsentation, som deltagere kan se, inden værten deltager i mødet.Afspil automatisk præsentationen,
inden værten deltager
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Gem som standard: Markering af denne valgmulighed gemmer alle indstillingerne som standard.

Om Avancerede TelePresence-valgmuligheder
Disse valgmuligheder hjælper dig med at brugertilpasse dit TelePresence-møde.

Hvad kan du bruge valgmuligheden til?Valgmulighed

Opret en numerisk adgangskode for at afholde tilfældige personer fra at ringe op til
TelePresence-mødet.

PIN-koden er inkluderet i e-mailinvitationen. Inviterede skal indtaste PIN-koden for at deltage i
TelePresence-mødet.

En PIN-kode til et TelePresence-møde er forskellig fra en adgangskode til et WebEx-møde. For
flere detaljer om adgangskode til et WebEx-møde, se Om avancerede WebEx-indstillinger, på
side 9.

PIN-kode til møde

Indtast faktureringskoden for dette møde, hvis din administrator ikke allerede har specificeret én.

TelePresence-faktureringskoden er forskellig fra WebEx-sporingskoden. For flere detaljer, se Om
avancerede WebEx-indstillinger, på side 9.

Faktureringskode

Disse valgmuligheder definerer, hvordan de planlagte TelePresence-systemer tilslutter til mødet
på det planlagte starttidspunkt:

Brug standardsystem: Brug standardtilslutningsmetoden specificeret af din administrator.

Deltag automatisk: Tillad de planlagte systemer at tilslutte automatisk til mødet på starttidspunktet

Vælg møde at deltage i: En knap, der repræsenterer mødet og indgående opkaldsinformation, er
tilgængelig på de planlagte systemer. Vælg denne valgmulighed for at lade deltagere trykke på
knappen for at deltage i mødet.

For systemer, der ikke understøtter denne valgmulighed, videresend e-mailinvitationen med
opkaldsinformationen til de inviterede.

Reserver kun lokaler: Reserver det fysiske lokale, men tillad ingen tilslutning til systemerne på
starttidspunktet

Planlagte systemer
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Hvad kan du bruge valgmuligheden til?Valgmulighed

Tryk påTilføj for at specificere tilslutningsmetoder for enheder eller systemer, der ikke er inkluderet
på listen over planlagte systemer.

Indgående opkald-fane

Vælg en tilslutningstype, SIP-lyd eller SIP-video, og angiv dernæst antallet af personer, der kan
foretage et indgående opkald vha. den valgte tilslutningstype. Antallet henviser teknisk til antallet
af enheder. Hvis fire personer deltager i mødet på én enhed, tæller det som én.

Du kan videresende e-mailinvitationen med den indgående opkaldsinformation til de inviterede.

Antallet, du angav under Tillad X personer at foretage indgående opkald for
deltagelse vha. tilslutningstypen SIP-video, svarer til antallet under Tillad X flere
personer at deltage vha. af videoenheder i panelet Mødevalgmuligheder.

Bemærk

Ring ud-fane

Vælg en tilslutningstype, IP-video, IP-lyd, ISDN-video, ISDN-lyd, SIP-video eller SIP-lyd, og
indtast de inviterede personers kontaktoplysninger. Deres enheder tilsluttes automatisk på det
planlagte starttidspunkt.

Redigering af indstillinger

For at redigere eller slette en tilslutningsmetode, du har tilføjet, tryk på Rediger eller Slet efter
behov.

TelePresence-indstillinger for
ind- og udgående opkald

Planlæg en personlig konference eller et møde kun med lyd
Ved at bruge integreringen til Outlook kan du planlægge et WebEx personlig konference-møde, hvis dit
websted bruger WebEx-lyd, eller et møde kun med lyd, hvis dit websted bruger en telefonudbyders (TSP)
lyd, uden at du behøver åbne dit WebEx-websted. Med en personlig konference starter du lyddelen først, men
der er altid en online del tilgængelig for deltagelse, hvis nødvendigt.

Når du planlægger en personlig konference eller et møde kun med lyd, indeholder mødeinvitationen, du
modtager som vært, værtsadgangskoden, som du kan bruge til at starte lyddelen af dit møde. Ved personlige
konferencemøder indeholder den også værtsnøglen, som du kan bruge til at genvinde værtsprivilegier.

For nogle telefonudbyderes (TSP) lydkonti vil et eventuelt andet møde slutte automatisk, hvis du planlægger
to på hinanden følgende CMR Hybrid-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, idet den samme TSP-lydkontoadgangskode ikke kan bruges til beggemøder
på samme tidspunkt. 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
valgmulighed er at bede din administrator om at slukke for TelePresence-systemet, der automatisk forlænger
mødet.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Tryk på Planlæg møde i Outlook-vinduet.
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Som alternativ kan du åbne et nyt mødepunkt og trykke på Tilføj personlig konference eller knappen Tilføj
møde kun med lyd i værktøjsbjælken.

Trin 2 Angiv disse valgmuligheder i dialogboksen for WebEx-indstillinger:
a) Under fanen Lyd og sporing for Lydtilslutningstype, vælg én af følgende:

• Hvis du bruger WebEx-lyd, vælg Personlig konference, og vælg derefter den personlige
konferencekonto, du ønsker at bruge. Hvis ikke du ikke har angivet en personlig konferencekonto
endnu, skal du oprette en.

• Hvis du bruger en telefonudbyders (TSP) lyd, skal du vælge telekonferencetjenesteydelse og derefter
vælge den personlige konferencekonto, du ønsker at bruge.

b) (Valgfrit) Indtast en mødeadgangskode til WebEx-inviterede til online-delen af den personlige konference.
Hvis dit websted kræver en mødeadgangskode, vil der vises en stjerne ved siden af feltet.

En WebEx-mødeadgangskode er forskellig fra den PIN-kode, du kan angive for et
TelePresence-møde. For at lære mere om PIN-koder, se Om avancerede
TelePresence-indstillinger.

Bemærk

c) (Valgfrit) Marker Inkluder ikke adgangskode i e-mailinvitation for at gøre online-delen af dit møde mere
sikker.

d) (Valgfrit) Vælg en eller flere skiftende værter, som kan starte og køre online-delen af mødet, indtil du
deltager.

e) (Valgfrit) Vælg Avancerede WebEx-indstillinger for at angive flere detaljer såsom lydtilslutning og
optagelse. For detaljer, se Om avancerede WebEx-indstillinger.

Trin 3 Tilføj inviterede i feltet Til i Outlook-mødet.
Trin 4 Indtast emnet for mødet i feltet Emne i Outlook-mødet.
Trin 5 Angiv mødets start- og sluttidspunkt, og hvis nødvendigt, valgmulighederne for gentagelse.
Trin 6 Tryk på Send.
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K A P I T E L  3
Giv tilladelse til, at en mødedeltager planlægger
WebEx-møder for dig

• Oversigt over hvordan du giver en mødedeltager tilladelse til at planlægge WebEx-møder for dig, side
15

• Tildel en mødedeltager på dit WebEx-websted, side 16

• Tildel en mødedeltager i Microsoft Outlook, side 16

Oversigt over hvordan du giver en mødedeltager tilladelse til
at planlægge WebEx-møder for dig

Integreringen til Outlook gør det muligt for dig at tildele en mødedeltager til planlæggelse og redigering af
møder på dine vegne.

Hvis du for eksempel regelmæssigt skal være vært for WebEx-møder, kan du give din assistent tilladelse til
at planlægge møder for dig.

Efter at have fået tilladelse kan din mødedeltager planlægge, redigere, annullere og starte møder for dig.

For at kunne tildele mødedeltageren mødeplanlægningsevnen, skal du udføre følgende:

• Give mødedeltageren planlægningstilladelse på dit WebEx-websted. For detaljer, se Tildel en
mødedeltager på dit WebEx-websted, på side 16.

• Del din kalender med mødedeltageren i Microsoft Outlook. For detaljer, se Tildel en mødedeltager i
Microsoft Outlook, på side 16.

Vigtigt • Et møde, som din mødedeltager planlægger vha. WebEx-produktivitetsværktøjer, vil vises i din
kalender. Hvis du ønsker at redigere det, skal du også bruge den samme version af
WebEx-produktivitetsværktøjer.

• Du kan tilbagekalde din mødedeltagers planlægningstilladelse på ethvert tidspunkt.
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Tildel en mødedeltager på dit WebEx-websted
For at tildele en mødedeltager skal du give vedkommende planlægningstilladelse på siden Mit
WebEx-præferencer på dit WebEx-websted. Du kan gå til siden direkte fra Outlook.

Hvis du ønsker at åbne siden Præferencer uden at brugeMicrosoft Outlook, kan du logge på ditWebEx-websted
og derefter trykke påMit WebEx > Præferencer.

Udover at give planlægningstilladelse på dit WebEx-websted skal du også dele din kalender med
mødedeltageren i Outlook. For detaljer, se Tildel en mødedeltager i Microsoft Outlook, på side 16.

Vigtigt • Hvis ikke du ser valgmuligheden for at tildele en mødedeltager på dit WebEx-websted, skal du sørge
for, at din webstedsadministrator tænder for funktionen.

• Din mødedeltager skal også have en WebEx-værtskonto på dit WebEx-websted.

• E-mailadresserne for både din og mødedeltagerens konti på dit WebEx-websted skal matche dem i
Outlook.

Procedure

Trin 1 Afhængigt af din version af Outlook, følg de korrekte trin:

• I Outlook 2010, tryk på pilen på knappen Planlæg møde, og tryk derefter på Indstil
planlægningstilladelse.

• I Outlook 2007, tryk på pilen på knappenWebEx, og tryk derefter på Indstil planlægningstilladelse.

Siden Mit WebEx-præferencer vises.

Trin 2 Vælg Valgmuligheder for planlægning.
Trin 3 Under planlægningstilladelse, tryk på Vælg vært.
Trin 4 I vinduet Vælg vært, der vises, vælg e-mailadressen for mødedeltageren, og tryk derefter på Tilføj > OK.
Trin 5 Tryk på Gem på siden Mit WebEx-præferencer.

Tildel en mødedeltager i Microsoft Outlook
For at tildele en mødedeltager skal du dele din kalender med vedkommende i Outlook.

Udover deling af din kalender i Outlook skal du også give planlægningstilladelse på dit WebEx-websted. For
detaljer, se Tildel en mødedeltager på dit WebEx-websted, på side 16.
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Vigtigt • Sørg for, at kalenderen, du deler, ikke opbevares i din personlige mappe i Outlook. Din mødedeltager
kan kun opnå adgang til din kalender, hvis den opbevares i en offentlig mappe.

• Navnet på mødedeltageren, som du ønsker at tildele, skal være inkluderet i den globale adresseliste
i din Outlook.

Procedure

Trin 1 Afhængigt af din version af Outlook, følg de korrekte trin:

• (Outlook 2007) Tryk på fanen Værktøjer > Valgmuligheder > Mødedeltagere> Tilføj. Vælg
mødedeltagerens navn, og tryk derefter på Tilføj > OK.

• (Outlook 2010) Tryk på Fil >Kontoindstillinger > Giv adgang > Tilføj. Vælg mødedeltagerens navn,
og tryk derefter på Tilføj > OK.

Trin 2 I dialogboksen Mødedeltagerens tilladelser, tryk på Redigeringsprogram (kan læse, oprette og modificere
poster) i listen Kalender, og tryk derefter på OK.

Trin 3 Tryk på OK.
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K A P I T E L  4
Planlægning for en anden vært

• Overblik over planlægning for en anden vært, side 19

• Planlæg et møde eller en aftale for en anden vært, side 20

Overblik over planlægning for en anden vært
Følgende er kun for mødedeltagere.

Du kan planlægge et møde på vegne af en anden vært, hvis værten har givet dig tilladelse til at gøre dette.

Hvis du for eksempel er en administrativ assistent for en direktør, som regelmæssigt skal være vært for
WebEx-møder, kan direktøren tildele dig ret til at planlægge møder på vedkommendes vegne.

Når du har fået tildelt planlægningstilladelse af en anden vært, kan du planlægge, redigere og annullere møder
for denne vært.

Før du planlægger et møde for en anden vært, skal du sikre at:

• Du har en WebEx-værtskonto. Kontakt din administrator for at få en WebEx-værtskonto.

• Integreringen til Outlook er installeret i din Outlook.

• Den egentlige vært gør følgende:

◦ Giver dig planlægningstilladelse på WebEx-webstedet.

◦ Vælger dig som en mødedeltager i Microsoft Outlook og deler sin kalender med dig.

Bemærk • Efter planlægning af et møde på vegne af en anden vært kan du også starte mødet for den pågældende
vært, hvis nødvendigt. For detaljer, se Start et møde for en anden vært., på side 20.

• Den egentlige vært kan tilbagekalde din planlægningstilladelse på ethvert tidspunkt.
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Planlæg et møde eller en aftale for en anden vært
Følgende gælder kun for mødedeltagere.

For at planlægge et møde eller en aftale for en anden vært skal værten først dele sin Outlook-kalender med
dig.

Procedure

Trin 1 Åbn den anden værts kalender i Outlook ved at gøre følgende:
a) I menuen Fil, tryk på Åbn > Anden brugers mappe.

Dialogboksen Åbn anden brugers mappe vises.
b) Indtast navnet på den egentlige vært, eller tryk på Navn for at vælge den egentlige værts navn.
c) Tryk på Kalender i listenMappetype, og tryk derefter på OK

Den delte kalender vises.
Du kan åbne andre personers kalendere på flere forskellige måder, afhængigt af hvordan du
brugertilpasser dine visninger i Outlook. For detaljer, se hjælp til Microsoft Outlook.

Bemærk

Trin 2 Hvis du ser adskillige kalendere side om side, skal du sørge for, at du vælger den egentlige værts kalender
ved at klikke på den én gang.

Trin 3 Åbn et nyt vindue medMødeanmodning eller Aftale i Outlook, og angiv oplysninger og indstillinger for
mødet.
Du kan også redigere eller annullere mødet, som du planlagde. For detaljer, se Rediger et planlagt møde, på
side 23 og Annuller et planlagt møde, på side 24.

Start et møde for en anden vært.
Når du har planlagt et møde for en anden vært, modtager den egentlige vært en e-mailbekræftelse i sin Outlook.
Først skal du sikre dig, at den egentlige vært deler sin kalender med dig i Outlook. Dernæst kan du starte
mødet fra værtens kalender.

Procedure

Trin 1 Åbn den anden værts kalender i Outlook ved at gøre følgende:
a) I menuen Fil, tryk på Åbn > Anden brugers mappe.

Dialogboksen Åbn anden brugers mappe vises.
b) Indtast navnet på den egentlige vært, eller tryk på Navn for at vælge værtens navn.
c) Tryk på Kalender i listenMappetype, og tryk derefter på OK

Den delte kalender vises.
Du kan åbne andre personers kalendere på flere forskellige måder, afhængigt af hvordan du
brugertilpasser dine visninger i Outlook. For detaljer, se hjælp til Microsoft Outlook.

Bemærk

Trin 2 Dobbeltklik på mødepunktet i den anden værts kalender.
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E-mailbekræftelsen vises.

Trin 3 For at starte mødet skal du følge vejledningen i e-mailmeddelelsen og sørge for, at du logger ind på din egen
WebEx-værtskonto på WebEx-webstedet.
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K A P I T E L  5
Redigering af et planlagt møde

• Rediger et planlagt møde, side 23

• Annuller et planlagt møde, side 24

Rediger et planlagt møde
Når du planlægger et møde vha. integreringen til Outlook, kan du på ethvert tidspunkt bruge Outlook til at
redigere det. Du kan for eksempel ændre dets starttidspunkt, specificere en ny adgangskode, invitere flere
personer og vælge en anden lydmulighed.

Når du har redigeret et planlagt møde, sender integreringen til Outlook en opdateret mødeinvitation og opdaterer
også mødeoplysningerne på dit WebEx-websted.

Procedure

Trin 1 Åbn punktet for det planlagte møde i din Outlook-kalender.
Trin 2 Udfør dine ændringer.

For eksempel:

• For at ændre WebEx- eller TelePresence-mødeindstillingerne skal du gøre det fra panelet
Mødevalgmuligheder.

• For at tilføje eller ændre et tilbagevendende mønster, tryk på Gentagelse.

Trin 3 For at sende den opdaterede mødeinvitation og gemme det opdaterede møde i din Outlook-kalender, tryk på
Send opdatering.
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Bemærk • Hvis du redigerer eller annullerer et møde med WebEx-only vha. dit WebEx-websted, vil
ændringerne ikke gengives i Outlook. Hvis du for eksempel ændrer mødets starttidspunkt
vha. dit websted, viser din Outlook-kalender stadig det gamle starttidspunkt. Derfor bør du
kun bruge Outlook til at redigere et møde med WebEx-only, hvis du oprindeligt planlagde
det med Outlook.

• Hvis du bruger integreringen til Outlook til at modificere mødeindstillingerne for et gentaget
møde, bør du overveje at anvende ændringerne på hele mødeserien. Hvis du for eksempel
anvender ændringerne på bare en enkelt hændelse af et gentaget møde, vil ændringerne
implementeres i Outlook og dit TelePresence-planlægningssystem, men ikke på dit
WebEx-websted. Personer kan stadig deltage i mødet på det nye tidspunkt, da mødet er
opdateret i Outlook. Dog vises mødet med det gamle tidspunkt på WebEx-webstedet.

Integreringen til Outlook kontakter dit WebEx-websted og opdaterer mødet på webstedet.

Annuller et planlagt møde
Hvis du planlægger et møde vha. integreringen til Outlook, kan du annullere mødet i Outlook.

Når du har annulleret et møde i Outlook, kontakter integreringen til Outlook ditWebEx-websted og annullerer
mødet fra dit WebEx-websted.

Procedure

Trin 1 Åbn mødepunktet i din Outlook-kalender.
Trin 2 Tryk på Annuller møde.
Trin 3 Tryk på Ja i bekræftelsesmeddelelsen.
Trin 4 Tryk på Send annullering.

Hvis du redigerer eller annullerer et møde med WebEx-only vha. dit WebEx-websted, vil
ændringerne ikke gengives i Outlook. Hvis du for eksempel ændrer mødets starttidspunkt vha.
dit websted, viser din Outlook-kalender stadig det gamle starttidspunkt. Derfor bør du kun bruge
Outlook til at redigere et møde medWebEx-only, hvis du oprindeligt planlagde det med Outlook.

Bemærk
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K A P I T E L  6
Deltagelse i et møde

• Overblik over deltagelse i et møde, side 25

Overblik over deltagelse i et møde
Fælles møde

Personer modtager e-mailinvitationer, der indeholder både WebEx- og TelePresence-deltageroplysninger. De
kan deltage i et fælles møde på én af disse måder:

• Inviterede til etWebEx-møde kan deltage via mødelinket i deres e-mailinvitationer. Mødeadgangskoden,
hvis relevant, mødenummeret og indgående opkaldstelefonnumre er også tilgængelige i
e-mailmeddelelsen.

• De reserverede TelePresence-systemer er tilsluttet til mødet på starttidspunktet iht. tilslutningsmetoden
specificeret på planlægningstidspunktet. For detaljer, se OmAvancerede TelePresence-valgmuligheder,
på side 12.

Personer, som foretager indgående opkald til TelePresence-mødet fra deres personlige videoenhed, kan
finde videoadressen og PIN-koden til mødet, hvis relevant, i deres e-mailinvitationer.

WebEx-møde

Personer modtager e-mailinvitationer, der indeholderWebEx-deltageroplysninger beskrevet i det forrige afsnit
"Fælles møde".

TelePresence-møde

Personer modtager e-mailinvitationer, der indeholder TelePresence-deltageroplysningerne beskrevet i det
forrige afsnit "Fælles møde".
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K A P I T E L  7
Opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer

• Overblik over opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer., side 27

• Sådan åbner du dialogboksen WebEx-indstillinger, side 27

• Om fanen Konto, side 28

• Om fanen Indstillinger for Mød nu, side 29

• Om fanen Planlagte møder, side 29

• Om fanen Værktøjer, side 32

Overblik over opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer.
Opsætning af valgmuligheder forWebEx-produktivitetsværktøjer udføres i dialogboksenWebEx-indstillinger.

Dialogboksen indeholder disse faner:

• Konto

• Indstillinger for Mød nu

• Planlagte møder

• Værktøjer

Sådan åbner du dialogboksen WebEx-indstillinger
Du kan åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra WebEx og adskillige applikationer:

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra startmenuen, tryk på Start > Programmer >WebEx
> Produktivitetsværktøjer > WebEx-indstillinger.

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, tryk på
Rediger WebEx-indstillinger.

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, når panelet
WebEx-produktivitetsværktøjer ikke allerede er åbent, skal du gøre ét af følgende:
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Dobbeltklik på ikonet WebEx-produktivitetsværktøjer på din desktop.•

• Gå til Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer >
WebEx-produktivitetsværktøjer.

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra opgavebjælkeikonet WebEx-produktivitetsværktøjer:

1 Højreklik på opgavebjælkeikonet WebEx-produktivitetsværktøjer.

2 Vælg WebEx-indstillinger i menuen.

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra Microsoft Outlook i WebEx-menuen, tryk på
Kontoindstillinger.

• For at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger fra Microsoft Office, i Microsoft Word, Microsoft Excel
eller Microsoft PowerPoint, tryk påWebEx-indstillinger.

Om fanen Konto
Kontovalgmuligheder tillader dig at logge ind på dit WebEx-websted.

•Webstedets URL-adresse: Indtast URL-adressen til et WebExMeeting Center-websted, som du ønsker
at logge ind på. Eksempel på URL-adresseformat: company.webex.com

Hvis du indtaster URL-adressen til et websted, der ikke understøtter
TelePresence-integrering, tillader denne type websted, at du planlægger møder med
WebEx-only samt tilvejebringer passende dokumentation.

Bemærk

• Brugernavn: Indtast brugernavnet til en værtskonto på dit WebEx-websted.

• Adgangskode: Indtast adgangskoden til værtskontoen på dit WebEx-websted.

• Husk min adgangskode: Gem brugernavnet og adgangskoden, som du indtastede, så du ikke behøver
at indtaste dit brugernavn og webstedets URL-adresse næste gang, du logger ind.

• Glemt din adgangskode? Åbn siden Glemt din adgangskode? på dit WebEx-websted, som lader dig
sende en anmodning om at oprette en ny adgangskode.

• Skift adgangskode: Åbn en dialogboks, der lader dig specificere en ny adgangskode.

• Sprog: Verificér det sprog, der er valgt i øjeblikket, for dit WebEx-websted.

• Lokalitet: Verificér landet eller lokaliteten, der er valgt i øjeblikket, for dit WebEx-websted.

• Tidszone: Verificér tidszonen, der er valgt i øjeblikket, for dit WebEx-websted.

• Skift indstillinger for WebEx-tjenesteydelses websted: Åbn sidenMit WebEx > Min profil på dit
WebEx-websted, og foretag ændringer af din profil.

• Genindlæs: Genindlæs dialogboksen WebEx-indstillinger med de seneste indstillinger fra dit
WebEx-websted.
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Om fanen Indstillinger for Mød nu
Indstillingerne for "Mød nu" påvirker øjeblikkelige møder, som du starter medMød nu fra Microsoft Outlook,
panelet WebEx-produktivitetsværktøjer og andre applikationer.

Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg denne skabelon til brug ved øjeblikkelige møder.Mødeskabelon

Indtast standardemnet for chatmødet.Mødeemne

Angiv en adgangskode for at deltage i WebEx-mødet

Hvis du kræver en adgangskode, skal personer, der ikke deltager via deres e-mailinvitationer, eller
som ikke er logget ind på WebEx-webstedet på deltagelsestidspunktet, opgive en adgangskode for
at deltage i mødet. Personer, som deltager via deres e-mailinvitationer, eller som er logget ind på
WebEx-webstedet på deltagelsestidspunktet, behøver ikke at opgive en adgangskode for at deltage
i mødet.

Dit websted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsomminimumslængde
og et minimum antal bogstaver, numre eller særlige tegn.

Mødeadgangskode

Inkluder dette møde i de offentlige mødekalendere på dit WebEx-websted.Angiv dette møde på
WebEx-webstedet

Vælg, hvordan du ønsker, at dine deltagere tilslutter til lyd under mødet:

• Ingen: Mødet har ingen lyd. Du kan tilvejebringe lyd vha. en andenmetode endmødetjenesten.

•WebEx-lyd: Mødet inkluderer en integreret lydtjeneste. Vælg én eller begge af følgende:

◦ Vis globale, indgående opkaldsnumre til mødedeltagere: Viser indgående
opkaldsnumre, som deltagere i andre lande kan ringe til for at tilslutte til lyd

◦ Vis gratisnummer: Viser gratisnumre, som deltagere kan ringe til for at tilslutte til lyd

• Andre telekonferencetjenester: Mødet inkluderer lyd, som en anden tjeneste leverer.
Instruktionerne, du indtaster i tekstfeltet, vises i e-mailinvitationerne.

• Brug kun VoIP: Deltagere tilslutter til lyd vha. deres computere.

Konferencetype

Identificer din afdeling, dit projekt eller anden information, som din organisation ønsker at tilknytte
til dine møder. Sporingskoder kan være valgfrie eller påkrævede, afhængigt af hvordan din
webstedsadministrator opsætter dem.

Sporingskode

Om fanen Planlagte møder
Disse valgmuligheder hjælper dig med at brugertilpasse standardindstillingerne for WebEx-møder. Nogle
valgmuligheder er ikke tilgængelige, hvis din administrator har slukket for dem.
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Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg den type møde, du ønsker at planlægge

Hvis du planlægger et fælles møde vha. WebEx og TelePresence, vil standardmødetypen være
TelePresence.

Tjenesteydelsestype

Angiv en adgangskode for at deltage i WebEx-mødet

Hvis du kræver en adgangskode, skal personer, der ikke deltager via deres e-mailinvitationer,
eller som ikke er logget ind påWebEx-webstedet på deltagelsestidspunktet, opgive en adgangskode
for at deltage i mødet. Personer, som deltager via deres e-mailinvitationer, eller som er logget ind
på WebEx-webstedet på deltagelsestidspunktet, behøver ikke at opgive en adgangskode for at
deltage i mødet.

Mødeadgangskode

Inkluder ikke mødeadgangskoden i e-mailinvitationerne

Giv adgangskoden til de inviterede på anden måde, hvis du markerer denne valgmulighed.

Inkluder ikke adgangskode i
e-mailinvitation

Vis dette møde i mødekalenderne på dit WebEx-webstedAngiv dette møde på
WebEx-webstedet

Tillad inviterede at deltage i mødet inden for et bestemt antal minutter før det planlagte
starttidspunkt.

Hvis du fjerner markeringen af denne valgmulighed, eller indstiller den til 0 minutter,
skal du starte mødet, før inviterede kan deltage i det.

Bemærk

Mødedeltagere kan deltage i
mødet [x] minutter inden
starttidspunktet

Fanen Lyd og sporing

Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg, hvordan du ønsker, at dine deltagere tilslutter til lyd under mødet:

• Ingen: Mødet har ingen lyd. Du kan tilvejebringe lyd vha. en anden metode end
mødetjenesten.

•WebEx-lyd: Mødet inkluderer en integreret lydtjeneste. Vælg én eller begge af følgende:

◦ Vis globale, indgående opkaldsnumre til mødedeltagere: Viser indgående
opkaldsnumre, som deltagere i andre lande kan ringe til for at tilslutte til lyd

◦ Vis gratisnummer: Viser gratisnumre, som deltagere kan ringe til for at tilslutte til
lyd

• Andre telekonferencetjenester: Mødet inkluderer lyd, som en anden tjeneste leverer.
Instruktionerne, du indtaster i tekstfeltet, vises i e-mailinvitationerne.

• Brug kun VoIP: Deltagere tilslutter til lyd vha. deres computere.

Konferencetype
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Til...Brug denne valgmulighed...

Hvis du vælgerWebEx-lyd, så vælg én af følgende:

• Bip: Der afspilles en simpel lyd.

• Annoncer navn: Efter at have tilsluttet til lyd optager deltagere deres navne. Ved en deltagers
indgang til og afslutning af mødet, afspilles optagelsen af navnet.

• Ingen tone: Der afspilles ingen lyd.

Indgangs- og afslutningstone

Identificer din afdeling, dit projekt eller anden information, som din organisation ønsker at tilknytte
til dine møder. Sporingskoder kan være valgfrie eller påkrævede, afhængigt af hvordan din
webstedsadministrator opsætter dem.

Sporingskode

Fanen Tilmelding

Til...Brug denne valgmulighed...

At kræve at alle inviterede tilmelder sig for at deltage i mødet. Inviterede kan ikke deltage i
mødet, før du accepterer tilmeldingsanmodningen.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis markeringen af valgmuligheden Deltagere kan
deltage i mødet [x] minutter inden starttidspunktet fjernes.

At kræve
mødedeltagertilmelding

Accepter automatisk alle tilmeldingsanmodninger.

Hvis denne valgmulighed ikke er markeret, skal du acceptere tilmeldingsanmodninger i Mit
WebEx på dit WebEx-websted.

Accepter automatisk alle
tilmeldinger

Fanen Ressourcer

Til...Brug denne valgmulighed...

Vælg en skabelon til fanen Oplysninger, som vises i indholdsvisningen under mødet. Fanen
Oplysninger indeholder information om mødet, inklusive om mødeværten, telefonnumre til
lydtilslutning og værtsnøgle (kun for værten).

Du kan kun vælge en anden skabelon, hvis én eller flere brugertilpassede skabeloner
til fanenOplysninger er tilgængelige. Din administrator kan tilføje skabeloner til dit
WebEx-websted.

Bemærk

Skabeloner til fanen
Oplysninger

Vælg en eller flere skiftende værter. Én af dem kan starte og lede mødet, indtil du deltager.

Kun personer, der har værtskonti på dit WebEx-websted, er angivet i dette felt.

Skiftende vært

Afspil automatisk en præsentation, som deltagere kan se, inden værten deltager i mødet.Afspil automatisk
præsentationen, inden værten
deltager
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Gem som standard: Markering af denne valgmulighed gemmer alle indstillingerne som standard.

Om fanen Værktøjer
Valgmulighederne for værktøjer fastlægger hvilke applikationer, der inkluderer WebEx-integreringer og
-genveje.

Til....Brug denne valgmulighed...

Vis WebEx-knapper og -kommandoer til planlægning af møder og start af øjeblikkelige møder
med Microsoft Outlook vha. kontakterne og kalenderen i Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Ikke tilgængelig for WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresenceIBM Lotus-noter

Vis WebEx-knapper til at starte et øjeblikkeligt møde og automatisk dele en valgt fil eller et
dokument fra følgende Microsoft Office-applikationer:

• Excel

• PowerPoint

• Word

Brug WebEx med Microsoft
Office

Vis en WebEx-knap, der lader dig starte øjeblikkelige møder fra værktøjsbjælken i Microsoft
Internet Explorer

Vis knap i Internet Explorer

Vis en WebEx-kommando, der lader dig at starte et øjeblikkeligt møde og automatisk dele en valgt
fil eller et dokument fra højreklik-genvejsvinduerne, der er tilgængelige i Windows Explorer

Vis i Windows
højreklik-menuer (kræver
genstart)

Vis WebEx-knapper og -kommandoer, der tillader dig at starte et øjeblikkeligt møde fra en chat.
Du kan vælge én eller flere af følgende chat:

AOL

Google Talk

Lotus Sametime

Skype

Windows Messenger

Yahoo Messenger

Brug WebEx med chat

Vis en WebEx-knap, der lader dig at starte øjeblikkelige møder fra værktøjsbjælken i Firefox.Vis knap i Firefox
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