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K A P I T E L  1
CMR Hybrid Integration till Outlook för WebEx
och TelePresence

• CMR Hybrid Integration till Outlook för WebEx och TelePresence – översikt, sida 1

• Översiktsinformation, sida 2

• Vad är ett CMR Hybrid-möte med WebEx och TelePresence?, sida 3

CMR Hybrid Integration till Outlook för WebEx och TelePresence
– översikt

WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence är en serie verktyg som gör att du snabbt kan schemalägga,
starta och delta i möten från flera olika datorprogram. När du installerat produktivitetsverktygen får du tillgång
tillWebEx produktivitetsverktygspanel och integreringar medMicrosoft Outlook,Microsoft Office, webbläsare
och snabbmeddelandeprogram.

Detta dokument beskriver integrering av mötesrum för samarbete (Collaboration Meeting Rooms, CMR
Hybrid) i WebEx och TelePresence (CMR) Integration till Outlook för Windows. Med det här
tilläggsprogrammet till Outlook kan du enkelt schemalägga ett CMRHybrid-möte (Vad är ett CMRHybrid-möte
med WebEx och TelePresence?, på sidan 3) så att deltagare kan ansluta via WebEx Meeting Center eller
via ett TelePresence-system. När du schemalägger ett CMR Hybrid-möte i Outlook får deltagarna en
e-postinbjudan som innehåller en länk för att delta i WebEx-mötet och information om hur de deltar i
TelePresence-mötet.

Med hjälp av integreringen kan du också schemalägga möten enbart för WebEx och möten enbart för
TelePresence.

När du schemalägger ett möte kan du bjuda in personer och reservera TelePresence-rum eller -system och
lägga till videomötesdeltagare via inringning direkt i Outlook. Personer som du bjuder in till ett möte behöver
inte använda sig av WebEx produktivitetsverktyg eller Outlook-integrering för att delta i mötet.

Integreringen innebär också att du får tillgång till följande från Outlook:

• Dina WebEx-kontoinställningar

• Sidan Inställningar på din WebEx-webbplats där du kan ge schemaläggningsbehörighet till en annan
värd
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• En Träffas nu-knapp som du kan använda för att starta ett direktmöte enbart för WebEx utan att behöva
schemalägga det

Integration till Outlook skyddar dina möten genom att använda kryptering med 128-bitars SSL (Secure
Sockets Layer) för all data det sänder och tar emot från din WebEx-webbplats.

OBS! • För mer information om WebEx Integration till Outlook för användare som inte är CMR
Hybrid-användare, se Användarguide till WebEx Integration till Outlook för Windows.

• För mer information om WebEx Integration till Outlook för Mac, se Användarguide till WebEx
Integration till Outlook för Mac.

Översiktsinformation
När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence visas integreringsalternativ för CMR
Hybrid i Outlook.

När du och din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid-integrering ser ditt gränssnitt för
Outlook-integrering annorlunda ut jämfört medWebEx Integreration till Outlook-gränssnittet för användare
som inte har aktiverats för CMR Hybrid-integrering.

OBS!

I den här tabellen beskrivs de tillgängliga integreringsalternativen:

Det här kan du göra …Alternativ

Schema:

• CMR Hybrid WebEx- och TelePresence-möten

• Möten enbart för WebEx

• Möten enbart för TelePresence

• Personlig konferens eller möte med enbart ljud

Schemalägga möte

På fliken Konto kan du redigera informationen om ditt WebEx-konto, till exempel
URL-adressen till din WebEx-webbplats samt användarnamn och lösenord. I de andra
flikarna kan du kan göra inställningar för direktmöten och schemalagda möten.

WebEx-kontoinställningar

I Outlook 2007 markerar du
pilen påWebEx-knappen om du
vill visa det här alternativet.

I Outlook 2010 markerar du
pilen på knappen Schemalägg
möte om du vill visa det här
alternativet.

OBS!
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Det här kan du göra …Alternativ

Utse ett ombud på profilsidan förMittWebEx som kan schemalägga eller redigera möten
för din räkning.

Se Utse ett ombud som kan schemalägga WebEx-möten åt dig, på sidan 15 för mer
information.

Ställ in schemaläggningsbehörighet

I Outlook 2007 markerar du
pilen påWebEx-knappen om du
vill visa det här alternativet.

I Outlook 2010 markerar du
pilen på knappen Schemalägg
möte om du vill visa det här
alternativet.

OBS!

Starta ett direktmöte enbart för WebEx – d.v.s. ett WebEx-möte som du kan starta när
som helst utan att behöva schemalägga mötet i förväg. Mer information hittar du i
Användarguiden till WebEx Träffas nu på din WebEx-webbplats.

Du kan ange inställningar för direktmöten under fliken Direktmöten i dialogrutan
WebEx-inställningar.

Se Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 27 för mer information.

Träffas nu

Tryck på knappen Mötesalternativ i ett mötesfönster om du vill visa eller dölja
schemaläggningsalternativen för WebEx och TelePresence.

Mötesalternativ

Vad är ett CMR Hybrid-möte med WebEx och TelePresence?
WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid-integrering
gör det möjligt för Cisco WebEx Meeting Center och Cisco TelePresence att samverka i ett gemensamt möte.

Under ett CMR Hybrid-möte visas realtidsvideo av både WebEx- och TelePresence-deltagare.

Under WebEx-mötet listas TelePresence-deltagarna i deltagarlistan under samlingsrubriken
”TelePresence-system”. Deltagarlistan i TelePresence-systemet visar varje enskild WebEx-deltagare.

Om en TelePresence-deltagare kopplar in VGA- eller HDMI-kabeln till en bärbar dator och aktiverar
skärmdelning kan alla deltagare, inklusive WebEx-deltagarna, se det delade innehållet. Om en
WebEx-presentatör aktiverar delning kan alla deltagare, inklusive TelePresence-deltagarna, se det delade
innehållet.

Du kan spela in video, ljud, dela, chatta och hålla omröstningar i CMR Hybrid-möten. Tryck på Spela in,
precis som du vanligtvis gör under WebEx-möten, så kommer dina inspelningar att visas i listanMina filer
> Mina inspelade möten i avsnittet Mitt WebEx. CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video
spelas in i 360 p.
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K A P I T E L  2
Schemalägga ett möte

• Schemalägga möte – översikt, sida 5

• Schemalägg enbart ett WebEx-möte, sida 6

• Schemalägga enbart ett TelePresence-möte, sida 7

• Schemaläggning av CMR Hybrid-möten, sida 7

• Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud, sida 13

Schemalägga möte – översikt
Innan du börjar

Läs det här innan du schemalägger ett möte med CMR Hybrid Integration till Outlook:

• I CMR Hybrid Integration till Outlook finns alternativ för att schemalägga ett möte. En del alternativ
som visas på WebEx-webbplatsen och TelePresence-schemaläggningssystemet är inte tillgängliga med
den här integreringen.

• CMRHybrid Integreration till Outlook har inte stöd för alla återkommandemönster som finns i Outlook.
Det har heller inte stöd för undantag i återkommande mötesserier, eller ändringar av ett enskilt möte i
en mötesserie. Se Ange ett återkommandemönster för ett möte – översikt för mer information.

• Standardinställningen för de mötesinbjudningar som du skickar från Outlook är att starttiden för mötet
anges utifrån datorns tidszon istället för tidzonen som du valt i webbplatsinställningarna på din
WebEx-webbplats. Du kan ange annan tidszon för ett möte i Outlook. Alla som du har bjudit in till mötet
ser då rätt starttid för mötet i sina Outlook-kalendrar.

Om du schemalägger ett möte på din WebEx-webbplats visas mötestiderna i den tidszon som du valt i
webbplatsinställningarna eller på schemaläggningssidan, oavsett vilken tidszon som är inställd på datorn.
När du schemalägger ett möte på din WebEx-webbplats kan du schemalägga ett enbart-WebEx-möte,
men inte ett CMR Hybrid-möte med WebEx och TelePresence.

• Om du behöver redigera ett möte som har schemalagts med Integration till Outlook ska du redigera
mötet i Outlook, inte på din WebEx-webbplats. Se Redigera ett schemalagt möte, på sidan 23 för mer
information.
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För att du ska kunna schemalägga ett CMR Hybrid-möte måste din administratör aktivera CMR Hybrid
på din webbplats, CMRHybrid på ditt konto samt aktivera mötestyp för Meeting Center Pro TelePresence
på ditt konto. Kontakta din administratör för mer information.

OBS!

Schemalägg enbart ett WebEx-möte
Med hjälp av Integration till Outlook kan du schemalägga ett WebEx-möte utan att behöva gå till din
WebEx-webbplats.

Procedur

Steg 1 Välj Schemalägg möte i Outlook-fönstret.
Annars kan du öppna en nymötespost och klicka på knappen Lägg tillWebEx och TelePresence i verktygsfältet.

Steg 2 I panelen Mötesalternativ anger du WebEx-alternativen:

• Kontrollera att det inte finns några TelePresence-system i rutorna Till och Plats och att antalet i Tillåt
ytterligare X personer att delta via videoenheter är 0.

• Kryssa i Tillåt personer att delta via WebEx: Det här alternativet är avmarkerat som standard. Kryssa
i det varje gång du schemalägger ett möte och vill lägga till WebEx i det.

• Ange ett möteslösenord för de inbjudna WebEx-deltagarna. Om möteslösenord krävs på din webbplats
visas en asterisk bredvid rutan.

Lösenordet till ett WebEx-möte skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange till ett
TelePresence-möte. Se Om de avancerade TelePresence-inställningarna, på sidan 11 för mer
information om PIN-koder.

OBS!

• (Valfritt) Kryssa i rutan Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra mötet säkrare.

• (Valfritt) Klicka på Välj alternativ värd för att väja en eller flera alternativa värdar som kan starta och
hålla i mötet tills du deltar.

• (Valfritt) VäljAvanceradeWebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel
ljudanslutningar och registrering. Se Om avancerade WebEx-inställningar, på sidan 9 för mer
information.

Steg 3 Lägg till inbjudna personer i Till-rutan i Outlook-mötet.
Steg 4 Ange mötets plats i Plats-rutan i Outlook-mötet.
Steg 5 Ange mötets ämne i Ämne-rutan i Outlook-mötet.
Steg 6 Ange start- och sluttid för mötet och (vid behov) alternativ för återkommande möten.
Steg 7 Välj Skicka.
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Schemalägga enbart ett TelePresence-möte
Med Integration till Outlook kan du schemalägga ett TelePresence-möte utan att behöva använda
schemaläggningssystemet i TelePresence.

Procedur

Steg 1 Välj Schemalägg möte i Outlook-fönstret.
Annars kan du öppna en nymötespost och klicka på knappen Lägg tillWebEx och TelePresence i verktygsfältet.

Steg 2 I panelen Mötesalternativ väljer du TelePresence-inställningar:

• Kontrollera att rutan Tillåt deltagare att ansluta medWebEx är avmarkerad. Detta alternativ ska vara
avmarkerat som standard.

• Välj Lägg till TelePresence-rum.
De system som du väljer läggs till i rutorna Till och Plats i mötesfönstret. Se Lägg till
TelePresence-system vid schemaläggning, på sidan 9 för mer information.

• (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg
till inringande videomötesdeltagare.
Med det här alternativet kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via sina personliga
videokonferenssystem, till exempel enheter ur Cisco TelePresence EX-serien och enheter med Cisco
Jabber-programvara. Talet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till
i rutorna Till och Plats. Du bör känna till det rekommenderade antalet för din webbplats och inte
överskrida den rekommenderade gränsen.

• (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till
exempel inringning och utringning. Se Om de avancerade TelePresence-inställningarna, på sidan 11
för mer information.

Steg 3 Ange mötets ämne i Ämne-rutan i Outlook-mötet.
Steg 4 Ange start- och sluttid för mötet och (vid behov) alternativ för återkommande möten.
Steg 5 Välj Skicka.

Schemaläggning av CMR Hybrid-möten
Med Integrering till Outlook kan du schemalägga ett CMR Hybrid-möte så att deltagarna kan ansluta med
WebEx Meeting Center eller med TelePresence.
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OBS! • Andra typer av WebEx-möten genererar olika e-postinbjudningar för värden och deltagarna, men
när du schemalägger ett CMR Hybrid-möte får både du och deltagarna samma e-postinbjudan. Din
e-postinbjudan innehåller ingen konfidentiell värdinformation, t.ex. värdnyckeln eller värdens
åtkomstkod. Om du vill kunna se värdnyckeln eller värdens åtkomstkod klickar du på länken i
e-postinbjudan för att gå till mötesinformationssidan på din WebEx-webbplats och loggar in för att
se värduppgifterna.

• Om du schemalägger en alternativ värd kan han eller hon starta mötet, hantera mötet och spela in
mötet. Mötesinspelningen skickas däremot till dig i egenskap av ursprunglig värd.

• När du schemalägger möten ska du inte schemalägga fler än två möten under samma tidsperiod,
eftersom du inte kan vara värd för tvåmöten som är aktiva samtidigt. Även om du tillåter att alternativa
värdar startar dina möten utan dig klassas du som värd för möten som du har schemalagt, så länge
du inte är ombud åt en värd. Se Utse ett ombud som kan schemaläggaWebEx-möten åt dig, på sidan
15 för mer information om ombud.

Procedur

Steg 1 Välj Schemalägg möte i Outlook-fönstret.
Annars kan du öppna en nymötespost och klicka på knappen Lägg tillWebEx och TelePresence i verktygsfältet.

Steg 2 I panelen Mötesalternativ väljer du WebEx- och TelePresence-alternativ för CMR Hybrid-mötet:
a) Kryssa i Tillåt personer att delta via WebEx.

Det här alternativet är avmarkerat som standard. Kryssa i det varje gång du schemalägger ett möte och
vill lägga till WebEx i det.

b) Välj Lägg till TelePresence-rum.
De system som du väljer läggs till i rutornaTill och Plats i mötesfönstret. Se Lägg till TelePresence-system
vid schemaläggning, på sidan 9 för mer information.

c) Ange ett möteslösenord för de inbjudna WebEx-deltagarna. Om ett lösenord krävs för ett möte visas en
asterisk bredvid rutan.

Lösenordet till ett WebEx-möte skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange till ett
TelePresence-möte. Se Om de avancerade TelePresence-inställningarna, på sidan 11 för mer
information om PIN-koder.

OBS!

d) (Valfritt) Kryssa i rutan Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra mötet säkrare.
e) (Valfritt) Klicka på Välj alternativ värd för att väja en eller flera alternativa värdar som kan starta och

hålla i mötet tills du deltar.
f) (Valfritt) VäljAvanceradeWebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel

ljudanslutningar och registrering. Se Om avanceradeWebEx-inställningar, på sidan 9 för mer information.
g) (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg

till inringande videomötesdeltagare.
Med det här alternativet kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via sina personliga
videokonferenssystem, till exempel enheter ur Cisco TelePresence EX-serien och enheter med Cisco
Jabber-programvara. Talet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till i
rutornaTill och Plats. Du bör känna till det rekommenderade antalet för din webbplats och inte överskrida
den rekommenderade gränsen.
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h) (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till
exempel inringning och utringning. Se Om de avancerade TelePresence-inställningarna, på sidan 11 för
mer information.

Steg 3 Lägg till inbjudna personer i WebEx-mötet i Till-rutan i Outlook-mötet.
Steg 4 Ange mötets ämne i Ämne-rutan i Outlook-mötet.
Steg 5 Ange start- och sluttid för mötet och (vid behov) alternativ för återkommande möten.

Lägg till TelePresence-system vid schemaläggning
Med Integration till Outlook kan du enkelt lägga till TelePresence-system i ett möte som du schemalägger. I
dialogrutan Välj TelePresence-rum visas alla TelePresence-system i din organisation. Du behöver inte gå
igenom en lång global adresslista i din organisation.

Procedur

Steg 1 Kontrollera att du befinner dig i ett mötesfönster där panelen Mötesalternativ är öppen.
Steg 2 Välj Lägg till TelePresence-rum.

Dialogrutan Välj TelePresence-rum visas.

Steg 3 Bläddra fram till systemen eller sök efter dem på ett av följande sätt:

• Sök: Skriv in en del av namnet på ett rum. Med den här metoden söker du inte utifrån rummets plats.

• Adress: Välj en plats för att endast visa rummen på platsen.

Steg 4 Välj de system som du vill lägga till.
Steg 5 Välj Rum – >> OK.

Alternativt kan du använda adressboken i Outlook eller rutan Hitta rum om du vill söka efter
TelePresence-system bland alla rum i din organisation. Samtidigt kan de rum som har TelePresence vara svåra
att identifiera i listan och det är inte alltid tydligt på vilken plats rummen finns.

TelePresence-rum som du väljer måste även listas i Cisco TelePresenceManagement Suite Extension
för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE); annars schemaläggs de inte.

OBS!

Om avancerade WebEx-inställningar
Med de här alternativen kan du anpassa standardinställningarna för WebEx-möten. Vissa alternativ är inte
tillgängliga om administratören har inaktiverat dem.

Om du vill …Använd alternativet …

Välj vilken typ av möte som du vill schemalägga.

Om du schemalägger ett gemensamtmöte medWebEx och TelePresence är TelePresence
den mötestyp som är inställd som standard.

Typ av tjänst
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Om du vill …Använd alternativet …

Ange ett lösenord för WebEx-mötet.

Om du kräver lösenord innebär det att personer som inte ansluter till mötet via sin
e-postinbjudan eller inte är inloggade på WebEx-webbplatsen när de ansluter behöver
ange lösenordet för att kunna ansluta till mötet. Personer som ansluter från sin
e-postinbjudan eller som är inloggade på WebEx-webbplatsen när de ansluter behöver
inte ange något lösenord för att ansluta till mötet.

Möteslösenord

Inkludera inte möteslösenord i e-postinbjudningar.

Ge lösenordet till de inbjudna deltagarna på ett annat sätt om du kryssar för det här
alternativet.

Exkludera lösenordet från
e-postinbjudan

Visa mötet i möteskalendrarna på din WebEx-webbplats.Visa mötet på WebEx-webbplatsen

Tillåt inbjudna deltagare att ansluta till mötet inom ett visst antal minuter före den
schemalagda starttiden.

Om du avmarkerar den här rutan eller anger 0 minuter måste du starta mötet
innan deltagarna kan ansluta till det.

OBS!

Deltagarna kan ansluta till mötet [x]
minuter före starttiden

Fliken Ljud och spårning

Om du vill …Använd alternativet …

Välj hur du vill att dina deltagare ska ansluta till ljud på mötet:

• Ingen: Det finns inget ljud till mötet. Förutommötestjänsten kan du använda andra
metoder för att ge deltagarna tillgång till ljud.

•WebEx-ljud: I mötet ingår en integrerad ljudtjänst. Välj ett eller båda av följande
alternativ:

◦ Visa globala inringningsnummer för deltagare: Visar inringningsnummer
som deltagare i andra länder kan använda för att ansluta till ljud

◦ Visa avgiftsfritt nummer: Visar avgiftsfria nummer som deltagare kan
använda för att ansluta till ljud

• Andra telekonferenstjänster: Mötet har ljud som tillhandahålls via en annan tjänst.
De instruktioner som du skriver i textrutan visas i e-postinbjudningarna.

• Använd endast VoIP: Deltagarna kan ansluta till ljud via sina datorer.

Konferenstyp

Om du väljerWebEx-ljud markerar du ett av följande alternativ:

• Ljudsignal: En enkel ljudsignal spelas upp.

•Meddela namn: När de upprättar ljudanslutningen spelar deltagarna in sina namn.
När en deltagare ansluter till mötet eller lämnar det spelas namninspelningen upp.

• Ingen ton: Inget ljud spelas upp.

Ingångs- och utgångston
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Fliken Ljud och spårning

Om du vill …Använd alternativet …

Identifiera din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill
associera med dina möten. Det kan vara valfritt eller obligatoriskt att använda
spårningskoder beroende på webbplatsadministratörens inställningar.

Spårningskod

Fliken Registrering

Om du vill …Använd alternativet …

Kräv att alla deltagare måste registrera sig för att kunna ansluta till mötet. Deltagare kan
inte delta i mötet förrän du har godkänt deras registreringsförfrågningar.

Det här alternativet är bara tillgängligt om rutan Deltagarna kan ansluta till mötet [x]
minuter före starttiden har avmarkerats.

Deltagarregistrering krävs

Godkänn alla registreringsförfrågningar automatiskt.

Om det här alternativet inte är markerat måste du godkänna registreringsförfrågningar i
Mitt WebEx på WebEx-webbplatsen.

Godkänn alla registreringar
automatiskt

Fliken Resurser

Om du vill …Använd alternativet …

Välja en mall för fliken Info för visning i innehållsvisaren under mötet. Fliken Info
innehåller information om mötet, inklusive vem som är värd, telefonnummer för
ljudanslutning och värdnyckeln (endast för värden).

Du kan endast välja en annan mall om en eller flera anpassade mallar för fliken
Info är tillgängliga. Administratören kan lägga till mallar för din
WebEx-webbplats.

OBS!

Informationstabellmallar

Välj en eller flera alternativa värdar. En av dem kan starta och hålla i mötet tills du ansluter
till det.

Endast personer som har värdkonton på din WebEx-webbplats visas i den här rutan.

Alternativ värd

Spela automatiskt upp en presentation som deltagarna kan titta på innan värden ansluter
till mötet.

Spela upp presentationen automatiskt
innan värden ansluter till mötet

Spara som standard: Om du markerar den här rutan sparas alla val som standardinställningar.

Om de avancerade TelePresence-inställningarna
Med dessa alternativ kan du göra anpassade inställningar för TelePresence-möten.
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Vad du kan göra med alternativetAlternativ

Skapa ett numeriskt lösenord för att hindra oinbjudna personer från att ringa in till
TelePresence-mötet.

PIN-koden finns i e-postinbjudan. Deltagarna måste ange PIN-koden för att kunna ansluta till
TelePresence-mötet.

PIN-koden för ett TelePresence-möte skiljer sig från lösenordet för ett WebEx-möte. Se Om
avancerade WebEx-inställningar, på sidan 9 för mer information om lösenord till WebEx-möten.

PIN-kod till mötet

Ange debiteringskoden för mötet om en sådan inte redan har skapats av administratören.

Debiteringskoden för TelePresence skiljer sig från spårningskoden för WebEx. Mer information
finns i Om avancerade WebEx-inställningar, på sidan 9.

Debiteringskod

Med dessa alternativ anger du hur de schemalagda TelePresence-systemen ska ansluta till mötet
på den schemalagda starttiden:

Använd systemets standardinställningar: Använd den anslutningsmetod som har angivits som
standardmetod av din administratör.

Anslut automatiskt: Tillåt de schemalagda systemen att ansluta automatiskt till mötet vid starttiden.

Välj vilket möte du vill delta i: En knapp som ger tillgång till mötes- och inringningsinformation
är tillgänglig på de schemalagda systemen. Välj det här alternativet om du vill att deltagare ska
kunna använda knappen för att ansluta till mötet.

För system som inte stödjer det här alternativet vidarebefordrar du e-postinbjudan (med
inringningsinformationen) till deltagarna.

Endast rumsreservation: Reservera de fysiska rummen men tillåt ingen anslutning för systemen
vid starttiden.

Schemalagda system:

Välj Lägg till om du vill ange anslutningsmetod för enheter eller system som inte finns på listan
över schemalagda system.

Inringningsflik

Välj någon av anslutningstyperna SIP-ljud eller SIP-video och ange sedan hur många personer
som kan ringa in med den valda anslutningstypen. Siffran du anger står i själva verket för antalet
enheter. Om fyra personer deltar i mötet på en enhet räknas det som en.

Du kan vidarebefordra en e-postinbjudan till deltagarna, där inringningsinformation ingår.

Det antal som du anger i Tillåt X personer att ringa in för anslutning via SIP-video
motsvaras av antalet iTillåt ytterligare X personer att delta via videoenheter i panelen
Mötesalternativ.

OBS!

Utringningsflik

Välj en anslutningstyp – IP-video, IP-ljud, ISDN-video, ISDN-ljud, SIP-video eller SIP-ljud
– och ange de inbjudna deltagarnas kontaktuppgifter. Deras enheter ansluts då automatiskt på den
schemalagda starttiden.

Redigeringsinställningar

Om du vill redigera eller ta bort en anslutningsmetod som du har lagt till väljer du Redigera eller
Ta bort beroende på vad du vill göra.

Inställningar för in- och
uppringning i TelePresence
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Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart
ljud

Men hjälp av Integration till Outlook kan du schemalägga en personlig WebEx-konferens, så länge din
webbplats använder WebEx-ljud, eller ett möte med enbart ljud, så länge din webbplats använder ljud från
en telefonitjänstleverantör (TSP), utan att behöva gå till din WebEx-webbplats. Vid en personlig konferens
kan du starta ljuddelen först, men en onlinedel finns alltid tillgänglig att delta i vid behov.

När du schemalägger en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud innehåller e-postinbjudan som
du tar emot värdens åtkomstkod som du kan använda för att starta ljuddelen av ditt möte. För personliga
konferenser innehåller den även värdnyckeln som du kan använda för att återta värdprivilegierna.

För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värd med ett TSP-konto
schemalägger två närliggande CMR Hybrid-möten där det andra är schemalagt att börja direkt efter att
det första slutar och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det efter dess
schemalagda sluttid kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma TSP-ljudkonto inte
kan användas för båda mötena samtidigt. För att kringgå det här problemet kan värdar konfigurera två
olika TSP-ljudkonton med olika värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det
andra kontot för det andra mötet. Ett annat alternativ är att du ber administratören att inaktivera alternativet
att TelePresence-systemet automatiskt ska förlänga mötet.

OBS!

Procedur

Steg 1 Välj Schemalägg möte i Outlook-fönstret.
Annars kan du öppna en ny mötespost och klicka på knappen Lägg till personlig konferens eller Lägg till
möte med enbart ljud i verktygsfältet.

Steg 2 Ange följande alternativ i dialogrutan WebEx-inställningar:
a) Under fliken Ljud och spårning väljer du något av följande för Ljudanslutningstyp:

• Om du använder WebEx-ljud väljer du Personlig konferens och därefter det personliga
konferenskonto du vill använda. Om du inte har angett något personligt konferenskonto ännu måste
du först generera ett.

• Om du använder ljud från telefonitjänstleverantör (TSP), välj Telekonferenstjänst och sedan det
personliga konferenskonto du vill använda.

b) (Valfritt) Ange ett möteslösenord som inbjudna WebEx-deltagare måste ange för att nå onlinedelen av
den personliga konferensen. Om möteslösenord krävs på din webbplats visas en asterisk bredvid rutan.

Lösenordet till ett WebEx-möte skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange till ett
TelePresence-möte. Mer information om PIN-koder finns i Om avancerade
TelePresence-inställningar.

OBS!

c) (Valfritt) Kryssa i rutan Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra onlinedelen av mötet
säkrare.

d) (Valfritt) Välj en eller flera alternativa värdar som kan starta och hålla i onlinedelen av mötet tills du deltar.
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e) (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel
ljudanslutningar och registrering. Se Om avancerade WebEx-inställningar för mer information.

Steg 3 Lägg till inbjudna personer i rutan Till i Outlook-mötet.
Steg 4 Ange mötets ämne i rutan Ämne i Outlook-mötet.
Steg 5 Ange start- och sluttid för mötet och (vid behov) alternativ för återkommande möten.
Steg 6 Välj Skicka.
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K A P I T E L  3
Utse ett ombud som kan schemalägga
WebEx-möten åt dig

• Utse ett ombud som kan schemalägga WebEx-möten åt dig – översikt, sida 15

• Utse ett ombud på din WebEx-webbplats, sida 16

• Utse ett ombud i Microsoft Outlook, sida 16

Utse ett ombud som kan schemalägga WebEx-möten åt dig –
översikt

I Integration till Outlook kan du utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten åt dig.

Om du t.ex. regelbundet måste vara värd för WebEx-möten kan du ge din assistent tillåtelse att schemalägga
möten åt dig.

När behörigheten har tilldelats kan ditt ombud schemalägga, redigera, avboka och starta möten åt dig.

Så här utser du ett ombud som kan schemalägga möten åt dig:

• Ge ombudet schemaläggningsbehörighet på din WebEx-webbplats. Se Utse ett ombud på din
WebEx-webbplats, på sidan 16 för mer information.

• Dela din kalender med ombudet i Microsoft Outlook. Se Utse ett ombud i Microsoft Outlook, på sidan
16 för mer information.

Viktigt • Om ombudet schemalägger ett möte med hjälp av WebEx produktivitetsverktyg visas mötet i din
kalender. Om du vill redigera det måste du även använda samma version av WebEx
produktivitetsverktyg.

• Du kan när som helst ta bort schemaläggningsbehörigheten från ombudet.
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Utse ett ombud på din WebEx-webbplats
För att utse ett ombud ger du honom eller henne behörighet att schemalägga möten på sidan Mina
WebEx-inställningar på din WebEx-webbplats. Du kan gå till sidan direkt från Outlook.

Om du vill gå till sidanMin profil utan att användaMicrosoft Outlook kan du logga in på dinWebEx-webbplats
och sedan väljaMitt WebEx > Inställningar.

Förutom att ge schemaläggningsbehörighet på din WebEx-webbplats måste du även dela din kalender med
ombudet i Outlook. Se Utse ett ombud i Microsoft Outlook, på sidan 16 för mer information.

Viktigt • Om inte alternativet för att utse ett ombud visas på din WebEx-webbplats ska du be
webbplatsadministratören att aktivera funktionen.

• Ditt ombud måste även ha ett WebEx-värdkonto på din WebEx-webbplats.

• E-postadresserna för både ditt konto och ombudets konto på din WebEx-webbplats måste stämma
överens med adresserna i Outlook.

Procedur

Steg 1 Beroende på vilken version av Outlook du använder gör du följande:

• I Outlook 2010 markerar du pilen på knappen Schemalägga möte och väljer Ställ in
schemaläggningsbehörighet.

• I Outlook 2007 markerar du pilen på knappenWebEx och väljer Ställ in schemaläggningsbehörighet.

Sidan Mina WebEx-inställningar visas.

Steg 2 Välj Standardalternativ för schemaläggning.
Steg 3 Under Schemaläggningsbehörighet klickar du på Välj värd.
Steg 4 I fönstret Välj värdar som visas markerar du ombudets e-postadress och klickar på Lägg till > OK.
Steg 5 Välj Spara på sidan Mina WebEx-inställningar.

Utse ett ombud i Microsoft Outlook
För att utse ett ombud delar du din kalender med honom eller henne i Outlook.

Förutom att dela din kalender i Outlook måste du även tilldela ombudet schemaläggningsbehörighet på din
WebEx-webbplats. Se Utse ett ombud på din WebEx-webbplats, på sidan 16 för mer information.
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Viktigt • Kontrollera att kalendern du delar inte ligger i din personliga mapp i Outlook. Ditt ombud kan bara
få tillgång till din kalender om den ligger i en allmän mapp.

• Namnet på ombudet som du vill utse måste finnas i den globala adresslistan i Outlook.

Procedur

Steg 1 Beroende på vilken version av Outlook du använder gör du följande:

• (Outlook 2007) VäljVerktyg >Alternativ > flikenOmbud> Lägg till. Välj ombudets namn och klicka
sedan på Lägg till > OK.

• (Outlook 2010) Välj Arkiv > Kontoinställningar > Ombud > Lägg till. Markera namnet på ombudet
och välj sedan Lägg till > OK.

Steg 2 I dialogrutan Behörigheter för ombud väljer du Redaktör (kan läsa, skapa och ändra objekt) i listrutan
Kalender, och sedan OK.

Steg 3 Välj OK.
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K A P I T E L  4
Schemaläggning för en annan värd

• Schemaläggning åt en annan värd – översikt, sida 19

• Schemalägg ett möte eller en avtalad tid för en annan värd, sida 20

Schemaläggning åt en annan värd – översikt
Följande gäller bara för ombud.

Du kan schemalägga ett möte för en annan värd om värden gett dig behörighet att göra det.

Om du t.ex. är administrativ assistent till en chef som regelbundet håller WebEx-möten kan chefen ge dig
behörighet att schemalägga möten.

När du har fått behörighet att schemalägga möten av en annan värd kan du schemalägga, redigera och avboka
möten för värden.

Innan du schemalägger ett möte för en annan värd måste du:

• Ha ett WebEx-värdkonto. Kontakta administratören om du vill ha ett WebEx-värdkonto.

• Se till att Integration till Outlook är installerat i Outlook.

• Värden gör följande:

◦ Ger dig schemaläggningsbehörighet på WebEx-webbplatsen.

◦ Väljer dig som ombud i Microsoft Outlook och delar sin kalender med dig.

OBS! • När du har schemalagt ett möte för en annan värd kan du vid behov även starta mötet för värden. Se
Starta ett möte åt en annan värd, på sidan 20 för mer information.

• Värden kan när som helst ta bort schemaläggningsbehörigheten från dig.
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Schemalägg ett möte eller en avtalad tid för en annan värd
Följande gäller bara för ombud.

För att schemalägga ett möte åt en annan värd måste värden först dela sin Outlook-kalender med dig.

Procedur

Steg 1 Öppna den andra värdens kalender i Outlook genom att göra följande:
a) Välj Öppna > Annan användares mapp i Arkiv-menyn i Microsoft Outlook.

Dialogrutan Öppna annan användares mapp visas.
b) Skriv in namnet på den egentliga värden eller klicka på Namn för att välja den egentliga värdens namn.
c) Välj Kalender i listan överMapptyp och klicka på OK.

Den delade kalendern visas.
Du kan öppna en annan persons kalender på flera sätt, beroende på hur du anpassar dina vyer i
Outlook. Detaljerad information finns i Microsoft Outlook-hjälpen.

OBS!

Steg 2 Om du visar flera kalendrar intill varandra, se till att du väljer den egentliga värdens kalender genom att klicka
på den en gång.

Steg 3 Öppna ett nytt fönster förMötesförfrågan ellerAvtalad tid i Outlook och ange information och inställningar
för mötet.
Du kan även redigera eller avboka mötet du schemalagt. Se Redigera ett schemalagt möte, på sidan 23 och
Avboka ett schemalagt möte, på sidan 24 för mer information.

Starta ett möte åt en annan värd
När du schemalägger ett möte för en annan värd får den faktiska värden ett bekräftelsemeddelande via e-post
till sin Outlook. Kontrollera först att värden fortfarande delar sin kalender med dig i Outlook. Därefter kan
du starta mötet från värdens kalender.

Procedur

Steg 1 Öppna den andra värdens kalender i Outlook genom att göra följande:
a) Välj Öppna > Annan användares mapp i Arkiv-menyn i Microsoft Outlook.

Dialogrutan Öppna annan användares mapp visas.
b) Skriv in namnet på den egentliga värden eller klicka på Namn för att välja den egentliga värdens namn.
c) Välj Kalender i listan överMapptyp och klicka på OK.

Den delade kalendern visas.
Du kan öppna en annan persons kalender på flera sätt, beroende på hur du anpassar dina vyer i
Outlook. Detaljerad information finns i Microsoft Outlook-hjälpen.

OBS!

Steg 2 Dubbelklicka på mötesposten i den andra värdens kalender.
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Bekräftelsemeddelandet visas.

Steg 3 Starta mötet genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet och se till att du loggar in på ditt eget
WebEx-värdkonto på WebEx-webbplatsen.
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K A P I T E L  5
Redigera ett schemalagt möte

• Redigera ett schemalagt möte, sida 23

• Avboka ett schemalagt möte, sida 24

Redigera ett schemalagt möte
När du har schemalagt ett möte med Integration till Outlook kan du när som helst göra ändringar i mötet i
Outlook. Du kan till exempel ändra mötets starttid, ange ett nytt möteslösenord, bjuda in fler personer och
välja ett annat ljudalternativ.

Efter att du ändrat ett schemalagt möte skickar Integration till Outlook ut en uppdaterad mötesinbjudan och
uppdaterar dessutom mötesinformationen på din WebEx-webbplats.

Procedur

Steg 1 Öppna det schemalagda mötet i Outlook-kalendern.
Steg 2 Gör ändringarna.

Exempel:

• Om du vill ändra mötesalternativen för WebEx- eller TelePresence gör du det i panelen Mötesalternativ.

• Du kan lägga till eller ändra ett återkommandemönster genom att klicka på Återkommande.

Steg 3 Om du vill skicka den uppdaterade inbjudan och spara det uppdaterade mötet i din Outlook-kalender väljer
du Skicka uppdatering.
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OBS! • Om du ändrar eller avbokar ett möte enbart för WebEx med hjälp av din WebEx-webbplats
kommer ändringarna inte att påverka Outlook. Om du till exempel ändrar mötets starttid från
din webbplats visar Outlook-kalendern fortfarande den gamla starttiden. Därför ska du endast
använda Outlook för att redigera ett enbart-WebEx-möte om du redan från början har schemalagt
det med Outlook.

• Om du använder Integration till Outlook för att ändra mötesinställningarna för ett återkommande
möte kan det vara bra om du tillämpar ändringarna på hela mötesserien. Om du till exempel
gör ändringar på ett enskilt möte i en serie av återkommande gemensamma möten utförs
ändringarna i Outlook och i schemaläggningssystemet i TelePresence, men inte på din
WebEx-webbplats. Deltagare kan fortfarande ansluta till mötet på den nya tiden eftersommötet
uppdateras i Outlook. Däremot visas den gamla tiden för mötet på WebEx-webbplatsen.

Integration till Outlook kontaktar din WebEx-webbplats och uppdaterar mötet på webbplatsen.

Avboka ett schemalagt möte
Om du schemalägger ett möte med hjälp av Integration till Outlook kan du avboka mötet i Outlook.

Efter att du har avbokat ett möte i Outlook kontaktar Integration till Outlook din WebEx-webbplats och tar
bort mötet därifrån.

Procedur

Steg 1 Öppna mötesobjektet från Outlook-kalendern.
Steg 2 Välj Avboka möte.
Steg 3 Välj Ja i bekräftelserutan.
Steg 4 Välj Skicka avbokning.

Om du ändrar eller avbokar ett möte enbart för WebEx med hjälp av din WebEx-webbplats kommer
ändringarna inte att påverka Outlook. Om du till exempel ändrar mötets starttid från din webbplats
visar Outlook-kalendern fortfarande den gamla starttiden. Därför ska du endast använda Outlook för
att redigera ett enbart-WebEx-möte om du redan från början har schemalagt det med Outlook.

OBS!
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K A P I T E L  6
Delta i ett möte

• Delta i ett möte – översikt, sida 25

Delta i ett möte – översikt
Gemensamt möte

Deltagarna får en inbjudan via e-post med anslutningsinformation för både WebEx och TelePresence. De kan
ansluta till ett gemensamt möte på något av följande sätt:

• Deltagare som blivit inbjudna till ett WebEx-möte kan ansluta via den möteslänk som finns i deras
e-postinbjudan. I e-postmeddelandet finns även lösenordet till mötet (om det är aktuellt), numret på
mötet och telefonnummer för inringning.

• De TelePresence-system som reserverats ansluts till mötet när det startar, via den anslutningsmetod som
angetts vid schemaläggningen. Se Om de avancerade TelePresence-inställningarna, på sidan 11 för
mer information.

Personer som ringer in till TelePresence-mötet från sina personliga videoenheter kan hitta videoadressen
och PIN-koden för mötet (om det krävs) i sin e-postinbjudan.

WebEx-möte

Deltagare får e-postinbjudningar innehållande den anslutningsinformation för WebEx som tidigare nämndes
i avsnittet ”Gemensamt möte”.

TelePresence-möte

Deltagare får e-postinbjudningar innehållande den anslutningsinformation för TelePresence som tidigare
nämndes i avsnittet ”Gemensamt möte”.
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K A P I T E L  7
Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg

• Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg – översikt, sida 27

• Öppna dialogrutan WebEx-inställningar, sida 27

• Om fliken Konto, sida 28

• Om fliken Inställningar för Träffas nu, sida 29

• Om fliken Schemalagda möten, sida 29

• Om fliken Verktyg, sida 32

Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg – översikt
Om du vill konfigurera WebEx produktivitetsverktyg gör du det i dialogrutan WebEx-inställningar.

I dialogrutan finns följande flikar:

• Konto

• Inställningar för Träffas nu

• Schemalagda möten

• Verktyg

Öppna dialogrutan WebEx-inställningar
Du kan öppna dialogrutan WebEx-inställningar från WebEx och flera andra program:

• Klicka på Start > Program >WebEx > Produktivitetsverktyg > WebEx-inställningar för att öppna
dialogrutan WebEx-inställningar.

• Välj Redigera WebEx-inställningar i WebEx produktivitetsverktygspanel för att öppna dialogrutan
via WebEx produktivitetsverktyg.

• Gör något av följande för att öppna dialogrutan WebEx-inställningar via WebEx
produktivitetsverktygspanel när WebEx produktivitetsverktygspanel inte redan är öppen:
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Dubbelklicka på ikonen till WebEx produktivitetsverktyg på skrivbordet.•

• Gå till Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > WebEx produktivitetsverktyg.

• Så här öppnar du dialogrutan WebEx-inställningar från aktivitetsfältsikonen till WebEx
produktivitetsverktyg:

1 Högerklicka på aktivitetsfältsikonen till WebEx produktivitetsverktyg.

2 Välj WebEx-inställningar i menyn.

• VäljKontoinställningar i WebEx-menyn för att öppna dialogrutanWebEx-inställningar frånMicrosoft
Outlook.

• VäljWebEx-inställningar för att öppna dialogrutan WebEx-inställningar från Microsoft Office i
Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint.

Om fliken Konto
Via kontoalternativen kan du logga in på din WebEx-webbplats.

• URL till webbplats: Ange URL-adressen till den WebEx Meeting Center-webbplats som du vill logga
in på. Exempel på URL-format: företag.webex.com.

Om du anger en URL-adress för en webbplats som saknar stöd för
TelePresence-integrering går det endast att schemalägga möten via WebEx på en sådan
webbplats, och den ger även tillgång till lämplig dokumentation.

OBS!

• Användarnamn: Ange användarnamnet för ett värdkonto på din WebEx-webbplats.

• Lösenord: Ange lösenordet för värdkontot på din WebEx-webbplats.

• Kom ihågmitt lösenord: Spara användarnamnet och lösenordet så att du inte behöver ange användarnamn
och URL nästa gång du loggar in.

• Glömt ditt lösenord? Gå till sidan Glömt lösenordet? på din WebEx-webbplats. Där kan du skicka en
begäran om att skapa ett nytt lösenord.

• Ändra lösenord: Öppna en dialogruta så att du kan ange ett nytt lösenord.

• Språk: Verifiera det aktuella språkvalet för din WebEx-webbplats.

• Plats: Bekräfta det aktuella valet av land eller språk för din WebEx-webbplats.

• Tidszon: Bekräfta den aktuella tidszonen för din WebEx-webbplats.

• Ändra inställningar för din WebEx-servicewebbplats: Öppna sidanMitt WebEx > Min Profil på
WebEx-webbplatsen och ändra din profil.

• Uppdatera : uppdatera dialogrutan WebEx-inställningar med de senaste inställningarna från din
WebEx-webbplats.
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Om fliken Inställningar för Träffas nu
Inställningarna för ”Träffas nu” påverkar direktmöten som du startar med Träffas nu från Microsoft Outlook,
WebEx produktivitetsverktygspanel och andra program.

Om du vill …Använd alternativet …

Välj mall att använda för direktmöten.Mötesmall

Ange standardämne för direktmötet.Mötesämne

Ange ett lösenord för WebEx-mötet.

Om du kräver lösenord innebär det att personer som inte ansluter till mötet via sin e-postinbjudan
eller inte är inloggade påWebEx-webbplatsen när de ansluter behöver ange lösenordet för att kunna
ansluta till mötet. Personer som ansluter från sin e-postinbjudan eller som är inloggade på
WebEx-webbplatsen när de ansluter behöver inte ange något lösenord för att ansluta till mötet.

Din webbplatsadministratör kan ha bestämt att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier,
t.ex. innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.

Möteslösenord

Inkludera mötet i kalendrarna för offentliga möten på din WebEx-webbplats.Visa mötet på
WebEx-webbplatsen

Välj hur du vill att dina deltagare ska ansluta till ljud på mötet:

• Ingen: Det finns inget ljud till mötet. Förutom mötestjänsten kan du använda andra metoder
för att ge deltagarna tillgång till ljud.

•WebEx-ljud: I mötet ingår en integrerad ljudtjänst. Välj ett eller båda av följande alternativ:

◦ Visa globala inringningsnummer för deltagare: Visar inringningsnummer som
deltagare i andra länder kan använda för att ansluta till ljud

◦ Visa avgiftsfritt nummer: Visar avgiftsfria nummer som deltagare kan använda för att
ansluta till ljud

• Andra telekonferenstjänster: Mötet har ljud som tillhandahålls via en annan tjänst. De
instruktioner som du skriver i textrutan visas i e-postinbjudningarna.

• Använd endast VoIP: Deltagarna kan ansluta till ljud via sina datorer.

Konferenstyp

Identifiera din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill associera
med dina möten. Det kan vara valfritt eller obligatoriskt att använda spårningskoder beroende på
webbplatsadministratörens inställningar.

Spårningskod

Om fliken Schemalagda möten
Med de här alternativen kan du anpassa standardinställningarna för WebEx-möten. Vissa alternativ är inte
tillgängliga om administratören har inaktiverat dem.
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Om du vill …Använd alternativet …

Välj vilken typ av möte som du vill schemalägga.

Om du schemalägger ett gemensamt möte med WebEx och TelePresence är TelePresence den
mötestyp som är inställd som standard.

Typ av tjänst

Ange ett lösenord för WebEx-mötet.

Om du kräver lösenord innebär det att personer som inte ansluter till mötet via sin e-postinbjudan
eller inte är inloggade på WebEx-webbplatsen när de ansluter behöver ange lösenordet för att
kunna ansluta till mötet. Personer som ansluter från sin e-postinbjudan eller som är inloggade på
WebEx-webbplatsen när de ansluter behöver inte ange något lösenord för att ansluta till mötet.

Möteslösenord

Inkludera inte möteslösenord i e-postinbjudningar.

Ge lösenordet till de inbjudna deltagarna på ett annat sätt om du kryssar för det här alternativet.

Exkludera lösenordet från
e-postinbjudan

Visa mötet i möteskalendrarna på din WebEx-webbplats.Visa mötet på
WebEx-webbplatsen

Tillåt inbjudna deltagare att ansluta till mötet inom ett visst antal minuter före den schemalagda
starttiden.

Om du avmarkerar den här rutan eller anger 0 minuter måste du starta mötet innan
deltagarna kan ansluta till det.

OBS!

Deltagarna kan ansluta till
mötet [x] minuter före
starttiden

Fliken Ljud och spårning

Om du vill …Använd alternativet …

Välj hur du vill att dina deltagare ska ansluta till ljud på mötet:

• Ingen: Det finns inget ljud till mötet. Förutommötestjänsten kan du använda andra metoder
för att ge deltagarna tillgång till ljud.

•WebEx-ljud: I mötet ingår en integrerad ljudtjänst. Välj ett eller båda av följande alternativ:

◦ Visa globala inringningsnummer för deltagare: Visar inringningsnummer som
deltagare i andra länder kan använda för att ansluta till ljud

◦ Visa avgiftsfritt nummer: Visar avgiftsfria nummer som deltagare kan använda för
att ansluta till ljud

• Andra telekonferenstjänster: Mötet har ljud som tillhandahålls via en annan tjänst. De
instruktioner som du skriver i textrutan visas i e-postinbjudningarna.

• Använd endast VoIP: Deltagarna kan ansluta till ljud via sina datorer.

Konferenstyp
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Om du vill …Använd alternativet …

Om du väljerWebEx-ljud markerar du ett av följande alternativ:

• Ljudsignal: En enkel ljudsignal spelas upp.

•Meddela namn: När de upprättar ljudanslutningen spelar deltagarna in sina namn. När en
deltagare ansluter till mötet eller lämnar det spelas namninspelningen upp.

• Ingen ton: Inget ljud spelas upp.

Ingångs- och utgångston

Identifiera din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill associera
med dina möten. Det kan vara valfritt eller obligatoriskt att använda spårningskoder beroende på
webbplatsadministratörens inställningar.

Spårningskod

Fliken Registrering

Om du vill …Använd alternativet …

Kräv att alla deltagare måste registrera sig för att kunna ansluta till mötet. Deltagare kan inte
delta i mötet förrän du har godkänt deras registreringsförfrågningar.

Det här alternativet är bara tillgängligt om rutan Deltagarna kan ansluta till mötet [x] minuter
före starttiden har avmarkerats.

Deltagarregistrering krävs

Godkänn alla registreringsförfrågningar automatiskt.

Om det här alternativet inte är markerat måste du godkänna registreringsförfrågningar i Mitt
WebEx på WebEx-webbplatsen.

Godkänn alla registreringar
automatiskt

Fliken Resurser

Om du vill …Använd alternativet …

Välja en mall för fliken Info för visning i innehållsvisaren under mötet. Fliken Info innehåller
information om mötet, inklusive vem som är värd, telefonnummer för ljudanslutning och
värdnyckeln (endast för värden).

Du kan endast välja en annan mall om en eller flera anpassade mallar för fliken Info är
tillgängliga. Administratören kan lägga till mallar för din WebEx-webbplats.

OBS!

Informationstabellmallar

Välj en eller flera alternativa värdar. En av dem kan starta och hålla i mötet tills du ansluter till
det.

Endast personer som har värdkonton på din WebEx-webbplats visas i den här rutan.

Alternativ värd

Spela automatiskt upp en presentation som deltagarna kan titta på innan värden ansluter till mötet.Spela upp presentationen
automatiskt innan värden
ansluter till mötet
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Spara som standard: Om du markerar den här rutan sparas alla val som standardinställningar.

Om fliken Verktyg
Verktygsinställningarna bestämmer vilka program som har WebEx-integrering och genvägar.

Om du vill …Använd alternativet …

Visa WebEx-knappar och kommandon för att schemalägga möten och starta direktmöten med
Microsoft Outlook med hjälp av kontakterna och kalendern i Microsoft Outlook.

Microsoft Outlook

Inte tillgängligt för WebEx-produktivitetsverktyg med TelePresence.IBM Lotus Notes

Visa WebEx-knappar som kan användas för att starta ett direktmöte och automatiskt dela en vald
fil eller ett valt dokument från följande Microsoft Office-program:

• Excel

• PowerPoint

• Word

Använd WebEx med
Microsoft Office

Visa en WebEx-knapp som kan användas för att starta direktmöten från verktygsfältet i Microsoft
Internet Explorer.

Visa knapp i Internet
Explorer

Visa ett WebEx-kommando som kan användas för att starta ett direktmöte och automatiskt dela en
vald fil eller ett valt dokument från snabbmenyn (högerklicka) i Windows Explorer.

Visa i högerklickmeny i
Windows (kräver omstart)

Visar WebEx-knappar och kommandon som kan användas för att starta ett direktmöte från instant
messanger. Du kan välja en eller flera av följande instant messanger-program:

AOL

Google Talk

Lotus Sametime

Skype

Windows Messenger

Yahoo Messenger

Använd WebEx med instant
messanger

Visar en WebEx-knapp som kan användas för att starta snabbmöten från verktygsfältet i Firefox.Visa knapp i Firefox
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