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B Ö L Ü M  1
WebEx ve TelePresence CMR Karma Outlook
Entegrasyonu

• WebEx ve TelePresence CMR Karma Outlook Entegrasyonu'na Genel Bakış, sayfa 1

• Kullanmaya Başlama, sayfa 2

• WebEx and TelePresence ile CMR Karma Toplantısı nedir?, sayfa 3

WebEx ve TelePresence CMR Karma Outlook Entegrasyonu'na
Genel Bakış

TelePresence ile WebEx Hızlı Erişim Araçları, bilgisayarınızda çeşitli uygulamalardan hızla toplantılar
planlamanızı, başlatmanızı ve bunlara katılmanızı sağlayan araç setidir. Hızlı Erişim Araçları'nı yükledikten
sonra, WebEx Hızlı Erişim Araçları panelini ve Microsoft Outlook, Microsoft Office, web tarayıcıları ve
anlık ileti uygulamaları ile entegrasyon elde edersiniz.
Bu belgede, Windows için WebEx ve TelePresence İşbirliği Toplantı Odaları (CMR) Karma Outlook
entegrasyonu açıklanmaktadır. Outlook'taki bu eklenti uygulaması, insanların WebEx Meeting Center'ı veya
TelePresence sistemini kullanarak katılmasını sağlayan CMR Karma toplantısı (WebEx and TelePresence ile
CMR Karma Toplantısı nedir?, sayfa 3) planlamanız için kolay bir yol sağlar. Outlook'ta bir CMR Karma
toplantısı planladıktan sonra, davetliler WebEx toplantısına katılım bağlantısını ve TelePresence toplantısına
katılım bilgilerini içeren bir e-posta daveti alır.
Entegrasyonu kullanarak, yalnızca WebEx ve yalnızca TelePresence toplantıları da planlayabilirsiniz.
Toplantı planlarken, Outlook'un içinden insanları davet edebilir, TelePresence odalarını veya sistemlerini
ayırabilir ve görüntülü çağrı katılımcıları ekleyebilirsiniz. Toplantıya davet ettiğiniz katılımcıların, toplantıya
katılmak için WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı veya Outlook entegrasyonunu kullanmasına gerek yoktur.
Entegrasyon, Outlook'tan aşağıdakilere de hızlı erişim sağlar:

•WebEx hesabı ayarlarınız

•WebEx sitenizdeki başka bir toplantı sahibine planlama izni verebileceğiniz Tercihler sayfanız

• Planlama yapmadan anlık yalnızca WebEx toplantısı başlatmanızı sağlayan Toplantıyı Şimdi Başlat
düğmesi
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Entegrasyon, toplantılarınızın güvenliğini sağlamak amacıyla WebEx sitenize gönderdiği ve buradan
aldığı tüm veriler için 128 bit SSL (Güvenli Yuva Katmanı) şifreleme kullanır.

Not • CMR Karma kullanıcıları olmayan kullanıcılara yönelik WebEx Outlook Entegrasyonu hakkında
bilgi içinWindows için WebEx Outlook Entegrasyonu Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

• Mac için WebEx Outlook Entegrasyonu hakkında bilgi içinMac için WebEx Outlook Entegrasyonu
Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Kullanmaya Başlama
TelePresence ile WebEx Hızlı Erişim Araçları yüklendikten sonra, CMR Karma entegrasyonu seçenekleri
Outlook'ta görünür.

Siz ve siteniz CMR Karma entegrasyonu etkinleştirildiğinde, Outlook entegrasyonu arayüzünüz CMR
Karma arayüzünün etkinleştirilmediği kullanıcılar içinWebEx Outlook entegrasyonundan farklı görünür.

Not

Aşağıdaki tabloda, entegrasyon seçenekleri açıklanmaktadır:

Yapabilecekleriniz…Seçenekler

Planlama:

• CMR Karma WebEx ve TelePresence toplantıları

• Yalnızca WebEx toplantıları

• Yalnızca TelePresence toplantıları

• Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli toplantılar

Toplantı Planlama

Hesap tablosunda, WebEx sitenizin URL'si ve kullanıcı adınız ve parolanız gibi WebEx
hesap bilgilerinizi düzenleyin. Diğer sekmelerde anlık toplantılar ve planlanan toplantılar
için seçenekleri belirtebilirsiniz.

WebEx Hesap Ayarları
Outlook 2007'de, bu seçeneği
görmek içinWebEx
düğmesindeki oku seçin.
Outlook 2010'da, bu seçeneği
görmek için Toplantı Planla
düğmesindeki oku seçin.

Not
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Yapabilecekleriniz…Seçenekler

MyWebEx Profili sayfasında sizin adınıza toplantılar planlaması veya düzenlemesi için
bir temsilci atayın.
Ayrıntılar için bkz. Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak Temsilci Atama, sayfa
15.

Planlama İznini Ayarlama
Outlook 2007'de, bu seçeneği
görmek içinWebEx
düğmesindeki oku seçin.
Outlook 2010'da, bu seçeneği
görmek için Toplantı Planla
düğmesindeki oku seçin.

Not

Toplantıyı önceden planlamak zorunda kalmadan istediğiniz zaman başlatabileceğiniz
WebEx toplantısı olan anlık yalnızca WebEx toplantısı başlatın. Ayrıntılar için WebEx
sitenizdeki Toplantıyı Şimdi Başlatmak için WebEx'i Kullanma Kullanıcı Kılavuzu'na
bakın.
WebEx Ayarları iletişim kutusununAnlık Toplantılar sekmesinde anlık toplantılar için
seçenekleri belirtebilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı Ayarlama, sayfa 27.

Toplantıyı Şimdi Başlat

Toplantı penceresinde, WebEx ve TelePresence planlama seçeneklerini göstermek veya
gizlemek için Toplantı Seçenekleri düğmesini değiştirin.

Toplantı Seçenekleri

WebEx and TelePresence ile CMR Karma Toplantısı nedir?
TelePresence İşbirliği ToplantıOdaları (CMR)Karma entegrasyonu olanWebExHızlı ErişimAraçları, Cisco
WebEx Meeting Center ve Cisco TelePresence'ın ortak bir toplantıda birlikte çalışmasını sağlar.
CMR Karma toplantısı sırasında, hem WebEx hem de TelePresence katılımcılarının canlı videosunu
görebilirsiniz.

WebEx toplantısındaki katılımcı listesi, TelePresence katılımcılarını tek bir birleştirilmiş etiket olan
"TelePresence sistemleri"nde görüntüler. TelePresence sistemindeki katılımcı listesi, her ayrıWebEx
katılımcısını görüntüler.
TelePresence katılımcısı VGA veya HDMI kablosunu bir dizüstü bilgisayarına bağlayıp ekran paylaşımına
başlarsa, WebEx katılımcıları dahil tüm katılımcılar paylaşılan içeriği görebilir. WebEx sunucusu paylaşıma
başlarsa, iletişim durumu katılımcıları dahil tüm katılımcılar paylaşılan içeriği görebilir.
CMR Karma toplantıları için video, ses, paylaşım, sohbet ve anket kaydedebilirsiniz. WebEx toplantınızda
her zamanki gibiKaydet'e basın; kayıtlarınızMyWebEx bölümündekiDosyalarım>KayıtlıToplantılarım
listesinde görünecektir. CMR Karma toplantısı kayıtlarıMP4 biçimindedir. Video 360 p'de kaydedilir.
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B Ö L Ü M  2
Bir Toplantı Planlama

• Bir Toplantı Planlamaya Genel Bakış, sayfa 5

• Yalnızca WebEx Toplantısı Planlama, sayfa 6

• Yalnızca TelePresence Toplantısı Planlama, sayfa 7

• CMR Karma Toplantısı Planlama, sayfa 7

• Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli Toplantı Planlama, sayfa 13

Bir Toplantı Planlamaya Genel Bakış
Başlamadan Önce

CMRKarmaOutlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlamadan önce aşağıdakileri gözden geçirin:

• Toplantı planlamaya yönelik CMR Karma için Outlook entegrasyonu seçenekleri. WebEx sitenizde ve
TelePresence planlama sisteminde görünen her seçenek bu entegrasyonda kullanılamayabilir.

• CMR Karma için Outlook entegrasyonu, Outlook'ta kullanılabilen bazı tekrarlama şablonlarını
desteklemez. Ayrıca, tekrarlanan toplantı serisinde istisna veya toplantı serisinin tek bir örneğinde
değişiklik yapılmasını desteklemez. Ayrıntılar için bkz. Toplantı için Tekrarlama Şablonu Belirtmeye
Genel Bakış.

• Outlook'tan gönderdiğiniz tüm toplantı davetlerinde, toplantının başlangıç saati varsayılan olarakWebEx
sitenizin site tercihlerinde ayarlanan saat diliminde değil, bilgisayarınızda ayarlanan saat diliminde
görünür. Outlook'ta toplantı için farklı bir saat dilimi belirtebilirsiniz; toplantı başlangıç saati her
davetlinin Outlook takviminde doğru zamanda görünür.
WebEx sitenizde bir toplantı planlarsanız, toplantı saatleri bilgisayarınızda ayarlanan saat dilimi ne
olursa olsun site tercihlerinizde veya planlama sayfasında ayarladığınız saat diliminde görünür. WebEx
sitenizde bir toplantı planladığınızda, yalnızca WebEx toplantısı planlayabilirsiniz, WebEx ve
TelePresence ile CMR Karma toplantısı planlayamazsınız.

• Outlook entegrasyonunu kullanarak planladığınız bir toplantıyı düzenlemeniz gerekirse, toplantıyı
WebEx sitenizde değil, Outlook'ta düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. Planlanan Toplantıyı Düzenleme,
sayfa 23.
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CMR Karma toplantısı planlayabilmeniz için yöneticinizin sitenizde CMR Karma'yı etkinleştirmesi,
hesabınız için CMR Karma'yı etkinleştirmesi ve hesabınız için Meeting Center Pro TelePresence toplantı
türünü etkinleştirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle iletişime geçin.

Not

Yalnızca WebEx Toplantısı Planlama
Outlook entegrasyonunu kullanarak, WebEx sitenize gitmek zorunda kalmadan bir WebEx toplantısı
planlayabilirsiniz.

Yordam

Adım 1 Outlook penceresinde Toplantı Planla'yı seçin.
Alternatif olarak, yeni bir toplantı öğesini açabilir ve araç çubuğundanWebEx ve TelePresence ekle düğmesini
seçebilirsiniz.

Adım 2 Toplantı Seçenekleri panelinde, WebEx seçeneklerini belirtin:

• Kime veKonum kutularının TelePresence sistemi içermediğinden veX kişinin daha video cihazlarını
kullanarak katılmasına izin ver seçeneğindeki sayının sıfır olduğundan emin olun.

• KişilerinWebEx kullanarak katılmasına izin ver'i seçin: Bu seçeneğin işareti, her zaman varsayılan
olarak kaldırılmıştır. Ne zaman bir toplantı planlarsanız ve ona WebEx'i eklemek isterseniz bunu seçin.

•WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun
yanında bir yıldız işareti görünür.

WebEx toplantı parolası, TelePresence toplantısı için belirttiğiniz PIN'den farklıdır. PIN hakkında
daha fazla bilgi almak için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında, sayfa 12.

Not

• (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar'ı seçin.

• (İsteğe bağlı) Siz toplantıya katılana kadar toplantıyı başlatabilecek ve çalıştırabilecek bir veya daha
fazla alternatif toplantı sahibi seçmek için Alternatif Toplantı Sahibi Seçin öğesini seçin.

• (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı ve kaydı gibi daha fazla ayrıntı belirtmek içinGelişmişWebExAyarları'nı
seçin. Ayrıntılar için bkz. GelişmişWebEx Ayarları Hakkında, sayfa 9.

Adım 3 Outlook toplantısının Alıcı kutusuna davetliler ekleyin.
Adım 4 Outlook toplantısının Konum kutusuna toplantının konumunu girin.
Adım 5 Outlook toplantısının Konu kutusuna toplantının konusunu girin.
Adım 6 Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerini ve gerekirse tekrarlama seçeneklerini belirtin.
Adım 7 Gönder'i seçin.
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Yalnızca TelePresence Toplantısı Planlama
Outlook entegrasyonunu kullanarak, TelePresence planlama sisteminizi kullanmak zorunda kalmadan bir
TelePresence toplantısı planlayabilirsiniz.

Yordam

Adım 1 Outlook penceresinde Toplantı Planla'yı seçin.
Alternatif olarak, yeni bir toplantı öğesini açabilir ve araç çubuğundanWebEx ve TelePresence ekle düğmesini
seçebilirsiniz.

Adım 2 Toplantı Seçenekleri panelinde, TelePresence seçeneklerini belirtin:

• KişilerinWebEx kullanarak katılmasına izin ver'in işaretinin kaldırıldığından emin olun. Bu seçeneğin
işareti, her zaman varsayılan olarak kaldırılmalıdır.

• TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.
Seçtiğiniz sistemler, toplantı penceresindeki Alıcı ve Konum kutularına eklenir. Ayrıntılar için bkz.
Planlama Sırasında TelePresence Sistemleri Ekleme, sayfa 9.

• (İsteğe bağlı)Görüntülü çağrı katılımcısı ekle seçeneğinde toplantıya çağrı yapabilecek ek görüntülü
çağrı katılımcılarının sayısını girin.
Bu seçenek, Cisco TelePresence EX Serisi ve Cisco Jabber Video uygulamalarını çalıştıran cihazlar
gibi kişisel görüntülü konferans sistemlerini kullanarak daha fazla insanın katılabilmesi için kapasite
ayırmanızı sağlar. Girdiğiniz sayı, Alıcı veKonum kutularına girdiğiniz tüm TelePresence sistemlerini
hariç tutar. Siteniz için önerilen sayıyı öğrenmeniz ve önerilen sınırı aşmamanız gerekir.

• (İsteğe bağlı) Gelen çağrı ve giden çağrı ayarları gibi ek ayrıntıları belirtmek içinGelişmişTelepresence
Ayarları'nı seçin. Ayrıntılar için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında, sayfa 12.

Adım 3 Outlook toplantısının Konu kutusuna toplantının konusunu girin.
Adım 4 Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerini ve gerekirse tekrarlama seçeneklerini belirtin.
Adım 5 Gönder'i seçin.

CMR Karma Toplantısı Planlama
Outlook entegrasyonunu kullanarak, insanların WebEx Meeting Center veya TelePresence'ı kullanarak
katılmasını sağlayan bir CMR Karma toplantısı planlayabilirsiniz.
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Not • Diğer WebEx toplantısı türleri toplantı sahibi ve katılımcılar için farklı e-posta davetleri sağlasa da,
CMRKarma toplantısı planladığınızda siz ve katılımcılar aynı e-posta davetini alır. E-posta davetiniz,
toplantı sahibi anahtarı veya toplantı sahibi erişim kodu gibi herhangi bir gizli toplantı sahibi bilgisi
içermez. Toplantı sahibi anahtarını veya toplantı sahibi erişim kodunu görmeniz gerekirse, WebEx
sitenizde toplantı bilgileri sayfasına gitmek için e-posta davetinizdeki bağlantıyı seçin ve toplantı
sahibi ayrıntılarınızı görmek için oturum açın.

• Alternatif bir toplantı sahibi planlarsanız, bu toplantı sahibi toplantıyı başlatabilir, yönetebilir ve
kaydedebilir; ancak toplantı kaydı, toplantının ilk sahibi olan size gönderilir.

• Toplantılar planlarken, aynı anda aktif olan iki toplantının sahibi olamayacağınızdan aynı zaman
dilimi için ikiden fazla toplantı planlamayın. Alternatif toplantı sahiplerinin toplantıları siz olmadan
başlatmasına izin verseniz bile, toplantı sahibinin temsilcisi olmadığınız sürece planladığınız
toplantılarının toplantı sahibi olarak kabul edilirsiniz. Temsilciler hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak Temsilci Atama, sayfa 15.

Yordam

Adım 1 Outlook penceresinde Toplantı Planla'yı seçin.
Alternatif olarak, yeni bir toplantı öğesini açabilir ve araç çubuğundanWebEx ve TelePresence ekle düğmesini
seçebilirsiniz.

Adım 2 Toplantı Seçenekleri panelinde, CMR Karma toplantınız için WebEx ve TelePresence seçeneklerini belirtin:
a) Kişilerin WebEx kullanarak katılmasına izin ver'i işaretleyin.

Bu seçeneğin işareti, her zaman varsayılan olarak kaldırılmıştır. Ne zaman bir toplantı planlarsanız ve
ona WebEx'i eklemek isterseniz bunu işaretleyin.

b) TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.
Seçtiğiniz sistemler, toplantı penceresindeki Alıcı ve Konum kutularına eklenir. Ayrıntılar için bkz.
Planlama Sırasında TelePresence Sistemleri Ekleme, sayfa 9.

c) WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Toplantı için parola gerekiyorsa, kutunun yanında bir
yıldız işareti görünür.

WebEx toplantı parolası, TelePresence toplantısı için belirttiğiniz PIN'den farklıdır. PIN hakkında
daha fazla bilgi almak için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında, sayfa 12.

Not

d) (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar'ı işaretleyin.
e) (İsteğe bağlı) Siz toplantıya katılana kadar toplantıyı başlatabilecek ve çalıştırabilecek bir veya daha fazla

alternatif toplantı sahibi seçmek için Alternatif Toplantı Sahibi Seçin öğesini seçin.
f) (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı ve kaydı gibi daha fazla ayrıntı belirtmek için GelişmişWebEx Ayarları'nı

seçin. Ayrıntılar için bkz. GelişmişWebEx Ayarları Hakkında, sayfa 9.
g) (İsteğe bağlı) Görüntülü çağrı katılımcısı ekle seçeneğinde toplantıya çağrı yapabilecek ek görüntülü

çağrı katılımcılarının sayısını girin.
Bu seçenek, Cisco TelePresence EX Serisi ve Cisco Jabber Video uygulamalarını çalıştıran cihazlar gibi
kişisel görüntülü konferans sistemlerini kullanarak daha fazla insanın katılabilmesi için kapasite ayırmanızı
sağlar. Girdiğiniz sayı, Alıcı ve Konum kutularına girdiğiniz tüm TelePresence sistemlerini hariç tutar.
Siteniz için önerilen sayıyı öğrenmeniz ve önerilen sınırı aşmamanız gerekir.
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h) (İsteğe bağlı) Gelen çağrı ve giden çağrı ayarları gibi daha fazla ayrıntıyı belirtmek için Gelişmiş
Telepresence Ayarları'nı seçin. Ayrıntılar için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında, sayfa
12.

Adım 3 Outlook toplantınızın Alıcı kutusunda WebEx toplantısına davetliler ekleyin.
Adım 4 Outlook toplantınızın Konu kutusuna toplantının konusunu girin.
Adım 5 Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerini ve gerekirse tekrarlama seçeneklerini belirtin.

Planlama Sırasında TelePresence Sistemleri Ekleme
Outlook entegrasyonunu kullanarak, planladığınız bir toplantıya kolayca TelePresence sistemleri
ekleyebilirsiniz. TelePresence Odaları Seçin iletişim kutusu, kuruluşunuzdaki tüm TelePresence sistemlerini
görüntüler. Kuruluşunuzda büyük bir Genel Adres Listesini aramanıza gerek yoktur.

Yordam

Adım 1 Toplantı Seçenekleri paneli açıkken bir toplantı penceresinde olduğunuzdan emin olun.
Adım 2 TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.

TelePresence Odaları Seçin iletişim kutusu görünür.

Adım 3 Sistemlere göz atın veya aşağıdakilerden birini kullanarak arama yapın:

• Ara: Oda adının parçası olan metni yazın. Bu, konuma göre arama yapmaz.

• Konum: Yalnızca konumdaki odaları göstermek için bir konum seçin.

Adım 4 Eklemek istediğiniz sistemleri seçin:
Adım 5 Odalar – >> Tamam'ı seçin.

Alternatif olarak, kuruluşunuzdaki tüm odalarda TelePresence sistemlerini aramak için Outlook adres defterini
veya Oda Bulucu'yu kullanabilirsiniz. Ancak, TelePresence'a sahip odalar bir listede kolayca tanınmayabilir
ve konumları açık olmayabilir.

Seçtiğiniz tüm TelePresence odalarının da Cisco TelePresence Management Suite Extension for
Microsoft Exchange'de (Cisco TMSXE) listelenmesi gerekir; aksi takdirde planlanmayacaklardır.

Not

Gelişmiş WebEx Ayarları Hakkında
Bu seçenekler, WebEx toplantıları için varsayılan ayarları özelleştirmenize yardımcı olur. Bazı seçenekler,
yöneticiniz bunları kapattıysa kullanılamaz.
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Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Planlamak istediğiniz toplantının türünü seçin
WebEx ve TelePresence'ı kullanarak ortak bir toplantı planlıyorsanız, TelePresence
varsayılan toplantı türü olur.

Hizmet türü

WebEx toplantısına katılmak için bir parola belirtme
Bir parola gerekli kılarsanız, e-posta davetlerinden katılmayan veya katılım sırasında
WebEx sitesinde oturum açmayan kullanıcıların toplantıya katılmak için parolayı
sağlaması gerekir. E-posta davetlerinden katılan veya katılım sırasında WebEx sitesinde
oturum açan kullanıcıların toplantıya katılmak için parola sağlaması gerekmez.

Toplantı parolası

Toplantı parolasını e-posta davetlerinden çıkarma
Bu seçeneği işaretlerseniz, parolayı davetlilere başka bir yöntemle verin.

Parolayı e-posta davetinden çıkarma

Bu toplantıyıWebEx sitenizdeki toplantı takvimlerinde görüntüleyinBu toplantıyıWebEx sitesinde listele

Katılımcıların, planlanan başlangıç saatinden önce ayarlanan sayıda dakika içerisinde
toplantıya katılmasına izin verin.

Bu seçeneğin işaretini kaldırır veya bu seçeneği 0 olarak ayarlarsanız, toplantıyı
katılımcılar katılmadan önce başlatmanız gerekir.

Not

Katılımcılar, başlangıç saatinden [x]
dakika önce toplantıya katılabilir

Ses ve İzleme Sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Katılımcıların toplantıda sese nasıl bağlanmasını istediğinizi seçin:

• Yok: Toplantının sesi yok. Toplantı hizmeti dışında bir yöntem kullanarak ses
sağlayabilirsiniz.

•WebEx Ses: Toplantı, entegre bir ses hizmeti içeriyor. Şunlardan birini veya her
ikisini seçin:

◦Küresel çağrı numaralarını katılımcılara göster: Başka ülkelerdeki
katılımcıların sese bağlanmak için arayabileceği çağrı numaraları sağlar

◦Ücretsiz numarayı göster: Katılımcıların sese bağlanmak için arayabileceği
ücretsiz numaralar sağlar

• Diğer Telekonferans Hizmeti: Toplantı, başka bir hizmetin sağladığı sesi içerir.
Metin kutusuna yazdığınız talimatlar e-posta davetlerinde görünür.

• Yalnızca VoIP'yi kullan: Katılımlar ses bilgisayarlarına kullanarak bağlanır.

Konferans türü
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Ses ve İzleme Sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

WebEx Ses'i seçerseniz, aşağıdakilerden birini seçin:

• Bip sesi: Basit bir ses çalınır.

• Adı Duyur: Sese bağlandıktan sonra, katılımcılar adlarını kaydeder. Katılımcının
toplantıya girişinde ve çıkışında, adın kaydı çalınır.

• Ses Yok: Hiçbir ses çalınmaz.

Giriş ve çıkış sesi

Departmanınızı, projenizi veya kuruluşunuzun toplantılarınızla ilişkilendirmek istediği
diğer bilgileri belirleyin. Takip kodları, site yöneticinizin bunları nasıl ayarladığına bağlı
olarak isteğe bağlı veya gerekli olabilir.

Takip kodu

Kayıt Sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Tüm davetlilerin toplantıya katılmak için kaydolmasını gerekli kılın. Davetliler, siz kayıt
isteğini kabul edene dek toplantıya katılamaz.
Bu seçenek, yalnızca Katılımcılar toplantıya başlangıç saatinden [x] dakika önce
katılabilir seçeneğinin işareti kaldırılmışsa kullanılabilir.

Katılımcı kaydı gerekiyor

Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak kabul edin.
Bu seçenek belirlenmezse, kayıt isteklerini WebEx sitenizdeki My WebEx'te kabul
etmeniz gerekir.

Tüm kaydı otomatik olarak kabul et

Kaynaklar Sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Toplantı sırasında içerik görüntüleyicisinde görünen Bilgi sekmesi için bir şablon seçin.
Bilgi sekmesi, toplantı hakkında toplantı sahibi, ses bağlantısı telefon numaraları ve
toplantı sahibi anahtarı (yalnızca toplantı sahibi için) gibi bilgileri içerir.

Yalnızca bir veya daha fazla özelleştirilmiş Bilgi sekmesi şablonu
kullanılabiliyorsa başka bir şablon seçebilirsiniz. YöneticinizWebEx siteniz için
şablonlar ekleyebilir.

Not

Bilgi sekmesi şablonları

Bir veya daha fazla alternatif toplantı sahibi seçin. Bunlardan biri siz katılana dek toplantıyı
başlatabilir ve yürütebilir.
Yalnızca WebEx sitenizde toplantı sahibi hesapları olan kişiler bu kutuda listelenir.

Alternatif toplantı sahibi

Toplantı sahibi toplantıya katılmadan önce otomatik olarak katılımcıların
görüntüleyebileceği bir sunumu oynatın.

Toplantı sahibi katılmadan önce
sunumu otomatik olarak oynat
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Varsayılan olarak kaydet: Bu seçeneği işaretlerseniz, tüm ayarlar varsayılan olarak kaydedilir.

Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında
Bu seçenekler, TelePresence toplantınızı özelleştirmenize yardımcı olur.

Seçenekle yapabileceklerinizSeçenek

İnsanların TelePresence toplantısını rasgele aramasını önlemek için sayısal bir parola oluşturun.
PIN e-posta davetine dahil edilir. Davetliler, TelePresence toplantısına katılım PIN'ini girmelidir.

TelePresence toplantı PIN'i, WebEx toplantı parolasından farklıdır. WebEx toplantı parolası
hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. GelişmişWebEx Ayarları Hakkında, sayfa 9.

Toplantı PIN'i

Yöneticiniz henüz belirtmediyse bu toplantı için faturalandırma kodunu girin.
TelePresence faturalandırma kodu, WebEx takip kodundan farklıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz.
GelişmişWebEx Ayarları Hakkında, sayfa 9.

Faturalandırma kodu

Bu seçenekler, planlanan TelePresence sistemlerinin planlanan başlangıç saatinde toplantıya nasıl
bağlandığını belirler.
Sistem Varsayılanını Kullan: Yöneticiniz tarafından belirtilen varsayılan bağlantı yöntemini
kullanın.
Otomatik Olarak Katıl: Planlana sistemlerin toplantıya başlangıç saatinde otomatik olarak
katılmasını sağlar
Katılmak için Toplantı Seçin: Toplantını ve gelen çağrı bilgilerinin planlanan sistemlerde
kullanılabilir olduğunu gösteren bir düğme. Katılımcıların toplantıya katılmak üzere düğmesi
seçmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçeneği desteklemeyen sistemlerde, davetlilere gelen çağrı bilgilerini içeren e-posta davetini
yönlendirin.

Yalnızca Odaları Ayır: Fiziksel odalarını ayırın, ancak başlangıç saatinde sistemlerle bağlantı
kurulmasına izin vermeyin

Planlanan sistemler
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Seçenekle yapabileceklerinizSeçenek

Planlanan sistemler listesinde olmayan cihazlar veya sistemler için bağlantı yöntemlerini belirtmek
üzere Ekle'yi seçin.

Gelen Çağrı sekmesi
Bağlantı türü olarak SIP Ses veya SIPVideo'yu seçin ve ardından seçilen bağlantı türünü kullanarak
çağrı yapabilecek insan sayısını belirtin. Sayı, teknik olarak cihaz sayısını gösterir; bir cihazda
dört kişi toplantıya katılırsa, bir kişi olarak sayılır.
Davetlileri gelen çağrı bilgilerini içeren e-posta davetine yönlendirebilirsiniz.

X kişinin çağrı yapmasına izin ver seçeneğinde SIP Video bağlantı türünü kullanarak
katılım için belirttiğiniz sayı, Toplantı Seçenekleri panelinde X kişinin daha video
cihazlarını kullanarak katılmasına izin ver seçeneğindeki sayıya karşılık gelir.

Not

Giden Çağrı sekmesi
Bağlantı türü olarak IP Video, IP Ses, ISDN Video, ISDN Ses, SIP Video veya SIP Ses'i seçin
ve davetlilerin iletişim bilgilerini girin. Cihazları, planlanan başlangıç saatinde otomatik olarak
bağlanır.
Ayarları düzenleme
Eklediğiniz bir bağlantı yöntemini düzenlemek veya silmek içinDüzenle veya Sil seçeneklerinden
uygun olanı seçin.

TelePresence gelen çağrı ve
giden çağrı ayarları

Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli Toplantı Planlama
Outlook entegrasyonunu kullanarak,WebEx sitenize gitmek zorunda kalmadan sitenizWebEx Ses'i kullanıyorsa
WebEx Kişisel Konferans toplantısı veya siteniz telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsa
Yalnızca Sesli toplantı planlayabilirsiniz. Kişisel Konferans ile, önce sesli bölümü başlatırsınız, ancak çevrimiçi
bölüm de her zaman katılım için uygundur.

Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli toplantı planladığınızda, toplantı sahibi olarak aldığınız toplantı
daveti toplantınızın sesli bölümünü başlatmak için kullanabileceğiniz toplantı sahibi erişim kodunu içerir.
Kişisel Konferans toplantıları için toplantı sahibi ayrıcalıklarınızı geri almak için kullanabileceğiniz
toplantı sahibi anahtarını da içerir.
Bazı telefon hizmeti sağlayıcısı (TSP) ses hesaplarında ikinci toplantı birinci bittikten hemen sonra
başlayacak şekilde iki arka arkaya CMRKarma toplantıları planlarsanız ve TelePresence planlama sistemi
ilk toplantıyı planlanan bitiş zamanını geçecek şekilde uzatırsa, aynı anda iki toplantı içinde aynı TSP
ses hesabı toplantı sahibi erişim kodu kullanılamayacağından ikinci toplantı otomatik olarak sona erecektir.
Bu sorunu çözmek için farklı toplantı sahibi erişim kodlarına sahip iki farklı TSP ses hesabı ayarlayabilir
ve bir hesabı ilk toplantı, diğerini ise ikinci toplantı için kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek de
yöneticinizden TelePresence sistemi için toplantıyı otomatik olarak uzatan seçeneği kapatmasını istemektir

Not
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Yordam

Adım 1 Outlook penceresinde Toplantı Planla'yı seçin.
Alternatif olarak, yeni bir toplantı öğesini açabilir ve araç çubuğundan KişiselKonferans Ekle veyaYalnızca
Sesli Toplantı Ekle düğmesini seçebilirsiniz.

Adım 2 WebEx Ayarları iletişim kutusunda şu seçenekleri belirtin:
a) Ses ve İzleme Sekmesinde, Ses bağlantısı türü için şunlardan birini seçin:

•WebEx Ses'i kullanıyorsanız, Kişisel Konferans'ı ve ardından kullanmak istediğiniz Kişisel
Konferans hesabını seçin. Henüz Kişisel Konferans hesabı belirtmediyseniz, bir hesap oluşturmanız
gerekir.

• Telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsanız, Telekonferans Hizmeti'ni ve ardından
kullanmak istediğiniz Kişisel Konferans hesabını seçin.

b) (İsteğe bağlı) Kişisel Konferansın çevrimiçi bölümünde WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin.
Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.

WebEx toplantı parolası, TelePresence toplantısı için belirttiğiniz PIN'den farklıdır. PIN hakkında
daha fazla bilgi edinmek için Gelişmiş TelePresence ayarları hakkında bölümüne bakın.

Not

c) (İsteğe bağlı) Toplantınızın çevrimiçi bölümünü daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden
çıkar'ı işaretleyin.

d) (İsteğe bağlı) Siz katılana kadar toplantının çevrimiçi kısmını başlatabilecek ve yürütebilecek bir veya
daha fazla alternatif toplantı sahibi seçin.

e) (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı ve kaydı gibi daha fazla ayrıntı belirtmek için GelişmişWebEx Ayarları'nı
seçin. Ayrıntılar için bkz. GelişmişWebEx ayarları hakkında.

Adım 3 Outlook toplantısında Alıcı kutusuna davetliler ekleyin.
Adım 4 Outlook toplantısında Konu kutusuna toplantının konusunu girin.
Adım 5 Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerini ve gerekirse tekrarlama seçeneklerini belirtin.
Adım 6 Gönder'i seçin.
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B Ö L Ü M  3
Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak
Temsilci Atama

• Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak Temsilci Atamaya Genel Bakış, sayfa 15

• WebEx Sitenizde Temsilci Atama, sayfa 16

• Microsoft Outlook'ta Temsilci Atama, sayfa 16

Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak Temsilci Atamaya
Genel Bakış

Bu Outlook entegrasyonu, sizin adınıza toplantı planlayacak veya düzenleyecek bir temsilci atamanızı sağlar.
Örneğin, düzenli olarakWebEx toplantılarına sahiplik yapmanız gerekiyorsa, yardımcınıza sizin için toplantılar
planlama izni verebilirsiniz.

İzin aldıktan sonra, temsilciniz sizin için toplantıları planlayabilir, düzenleyebilir, iptal edebilir ve başlatabilir.

Sizin için toplantılar planlayacak bir temsilci atamak için aşağıdakilerin her ikisini de yapın:

•WebEx sitenizde, temsilciye planlama izni verin. Ayrıntılar için bkz. WebEx Sitenizde Temsilci Atama,
sayfa 16.

• Microsoft Outlook'ta, takviminizi temsilciyle paylaşın. Ayrıntılar için bkz. Microsoft Outlook'ta Temsilci
Atama, sayfa 16.

Önemli • Temsilcinizin WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı kullanarak planladığı toplantı takviminizde görünür.
Bunu düzenlemek isterseniz, WebEx Hızlı Erişim Araçları'nın aynı sürümünü kullanmanız gerekir.

• İstediğiniz zaman temsilcinizin planlama iznini iptal edebilirsiniz.
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WebEx Sitenizde Temsilci Atama
Bir temsilci atamak için WebEx sitenizdeki My WebEx Tercihleri sayfasında ona planlama izni verirsiniz.
Sayfaya doğrudan Outlook'tan gidebilirsiniz.
Microsoft Outlook'u kullanmadan Tercihler sayfasına gitmek isterseniz, WebEx sitenizde oturum açabilir ve
ardındanMyWebEx > Tercihler'i seçebilirsiniz.

WebEx sitenizde planlama izni vermenin yanı sıra, takviminizi Outlook'ta temsilciyle de paylaşabilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. Microsoft Outlook'ta Temsilci Atama, sayfa 16.

Önemli •WebEx sitenizde temsilci atama seçeneğini görmezseniz, site yöneticinizin bu özelliği açtığından
emin olun.

• Temsilcinizin, WebEx sitenizde WebEx toplantı sahibi hesabı da olmalıdır.

• Sizin veWebEx sitenizdeki temsilci hesabının e-posta adresleri, Outlook'taki adreslerle eşleşmelidir

Yordam

Adım 1 Outlook sürümünüze bağlı olarak, uygun adımları takip edin:

• Outlook 2010'da, Toplantı Planla düğmesindeki oku seçin ve ardından Planlama İzni Ayarla'yı seçin.

• Outlook 2007'da,WebEx düğmesindeki oku seçin ve ardından Planlama İzni Ayarla'yı seçin.

My WebEx Tercihleri sayfası görünür.

Adım 2 Planlama Seçenekleri'ni seçin.
Adım 3 Planlama izni altında Toplantı Sahibi Seçin öğesini seçin.
Adım 4 Açılan Toplantı Sahipleri Seçin penceresinde, temsilcinin e-posta adresini ve ardından Ekle > Tamam'ı

seçin.
Adım 5 My WebEx Tercihleri sayfasında Kaydet'i seçin.

Microsoft Outlook'ta Temsilci Atama
Bir temsilci atamak için takviminizi Microsoft Outlook'ta onunla paylaşırsınız.
Outlook'ta takviminizi paylaşmanın yanı sıra, WebEx sitenizde planlama izni de vermeniz gerekir. Ayrıntılar
için bkz. WebEx Sitenizde Temsilci Atama, sayfa 16.
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Önemli • Paylaştığınız takvimin Outlook'ta kişisel klasörünüzde yer almadığından emin olun. Temsilciniz,
takviminize yalnızca genel bir klasörde yer alıyorsa erişebilir.

• Atamak istediğiniz temsilcinin adı, Outlook'unuzda Genel Adres Listesinde olmalıdır.

Yordam

Adım 1 Outlook sürümünüze bağlı olarak, uygun adımları takip edin:

• (Outlook 2007) Araçlar > Seçenekler > Temsilciler sekmesi > Ekle'yi seçin. Temsilcinin adını seçin
ve ardından Ekle > Tamam'ı seçin.

• (Outlook 2010) Dosya > Hesap Ayarları > Temsilci Erişimi > Ekle 'yi seçin. Temsilcinin adını ve
ardından Ekle > Tamam'ı seçin.

Adım 2 Temsilci İzinleri iletişim kutusunda, Takvim listesindeki Düzenleyici (öğeleri okuyabilir, oluşturabilir ve
değiştirebilir) seçeneğini ve ardından Tamam'ı seçin.

Adım 3 Tamam'ı seçin.
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Sizin için WebEx Toplantıları Planlayacak Temsilci Atama
Microsoft Outlook'ta Temsilci Atama



B Ö L Ü M  4
Başka bir Toplantı Sahibi için Planlama

• Başka bir Toplantı Sahibi için Planlamaya Genel Bakış, sayfa 19

• Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı veya Randevu Planlama, sayfa 20

Başka bir Toplantı Sahibi için Planlamaya Genel Bakış
Aşağıdakiler yalnızca temsilcilere yöneliktir.
Başka bir toplantı sahibi size izin verirse onun adına bir toplantı planlayabilirsiniz.
Örneğin, düzenli olarak WebEx toplantıları düzenlemesi gereken bir müdürün yönetici asistanıysanız, müdür
sizi onun adına toplantı planlamanız için atayabilir.
Başka bir toplantı sahibi tarafından verilen planlama izniyle, bu toplantı sahibi için toplantılarını planlayabilir,
düzenleyebilir ve iptal edebilirsiniz.

Başka bir toplantı sahibi için toplantı planlamadan önce, şunlardan emin olun:

•WebEx toplantı sahibi hesabınızın olduğundan. WebEx toplantı sahibi hesabı edinmek için yöneticinize
başvurun.

• Outlook entegrasyonunun Outlook'unuza yüklü olduğundan.

• Asıl toplantı sahibi şunları yapar:

◦Size WebEx sitesinde planlama izni verir.

◦Microsoft Outlook'ta sizi temsilci olarak seçer ve takvimini sizinle paylaşır.

Not • Başka bir toplantı sahibinin adına toplantı planladıktan sonra, gerekirse bu toplantı sahibi için de
toplantıyı başlatabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı Başlatma,
sayfa 20.

• Asıl toplantı sahibi, istediği zaman size verdiği planlama iznini iptal edebilir.
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Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı veya Randevu Planlama
Aşağıdakiler yalnızca Temsilcilere yöneliktir.
Başka bir toplantı sahibi için toplantı veya randevu planlamak isterseniz, önce toplantı sahibinin sizinle
Outlook takvimini paylaşması gerekir.

Yordam

Adım 1 Aşağıdakileri yaparak Outlook'ta diğer toplantı sahibinin takvimini açın:
a) Dosya menüsünde, Aç > Diğer Kullanıcının Klasörü'nü seçin.

Diğer Kullanıcının Klasörünü Aç iletişim kutusu görünür.
b) Asıl toplantı sahibinin adını yazın veya asıl toplantı sahibinin adını seçmek için Ad'ı seçin.
c) Klasör türü listesinde Takvim'i seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

Paylaşılan takvim görünür.
Outlook'ta görünümlerinizi nasıl özelleştirdiğinize bağlı olarak, başka bir kişinin takvimini açmanın
birden fazla yolu vardır. Ayrıntılar için Microsoft Outlook Yardımı'na bakın.

Not

Adım 2 Yan yana birden fazla takvimi görüntülüyorsanız, burayı bir kez tıklatarak asıl toplantı sahibinin takvimini
seçtiğinizden emin olun.

Adım 3 Outlook'ta yeni bir Toplantı İsteği veyaRandevu penceresi açın ve ardından toplantı için bilgileri ve ayarları
belirtin.
Ayrıca planladığınız toplantıyı düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Planlanan Toplantıyı
Düzenleme, sayfa 23 ve Planlanan Toplantıyı İptal Etme, sayfa 24.

Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı Başlatma
Başka bir toplantı sahibi için toplantı planladığınızda, asıl toplantı sahibi Outlook'una bir onay e-posta iletisi
alır. Önce asıl toplantı sahibinin Outlook'ta takvimini sizinle paylaşmaya devam ettiğinden emin olun. Ardından
toplantıyı toplantı sahibinin takviminden başlatabilirsiniz.

Yordam

Adım 1 Aşağıdakileri yaparak Outlook'ta diğer toplantı sahibinin takvimini açın:
a) Dosya menüsünde, Aç > Diğer Kullanıcının Klasörü'nü seçin.

Diğer Kullanıcının Klasörünü Aç iletişim kutusu görünür.
b) Toplantı sahibinin adını yazın veya toplantı sahibinin adını seçmek için Ad'ı seçin.
c) Klasör türü listesinde Takvim'i seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

Paylaşılan takvim görünür.
Outlook'ta görünümlerinizi nasıl özelleştirdiğinize bağlı olarak, başka bir kişinin takvimini açmanın
birden fazla yolu vardır. Ayrıntılar için Microsoft Outlook Yardımı'na bakın.

Not

Adım 2 Başka bir toplantı sahibinin takviminde toplantıyı çift tıklatın.
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Onay e-posta iletisi görünür.

Adım 3 Toplantıyı başlatmak için e-posta iletisindeki talimatları uygulayın veWebEx sitesinde kendi WebEx toplantı
sahibi hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
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Başka bir Toplantı Sahibi için Planlama
Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı Başlatma



B Ö L Ü M  5
Planlanan Toplantıyı Düzenleme

• Planlanan Toplantıyı Düzenleme, sayfa 23

• Planlanan Toplantıyı İptal Etme, sayfa 24

Planlanan Toplantıyı Düzenleme
Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra, istediğiniz zaman düzenlemek için
Outlook'u kullanabilirsiniz. Örneğin, başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir toplantı parolası belirtebilir,
daha fazla kişiyi davet edebilir ve farklı bir ses seçeneği belirleyebilirsiniz.
Planlanan bir toplantıyı düzenledikten sonra, Outlook entegrasyonu güncellenmiş bir toplantı daveti gönderir
ve WebEx sitenizde toplantı bilgilerini de günceller.

Yordam

Adım 1 Outlook takviminizde, planlanan toplantının öğesini açın.
Adım 2 Değişikliklerinizi yapın.

Örnek:

•WebEx veya TelePresence toplantı ayarlarını Toplantı Seçenekleri panelinden değiştirebilirsiniz.

• Tekrarlama şablonunu eklemek veya değiştirmek için Tekrarlama'yı seçin.

Adım 3 Güncellenen toplantı davetini göndermek veya güncellenen toplantıyı Outlook takviminize kaydetmek için
Güncelleme Gönder'i seçin.
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Not •WebEx sitenizi kullanarak yalnızcaWebEx toplantısını düzenler veya iptal ederseniz, değişiklikler
Outlook'a yansıtılmayacaktır. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantı başlangıç saatini değiştirirseniz,
Outlook takviminiz eski başlangıç saatini göstermeye devam eder. Bu nedenle, bir yalnızca
WebEx toplantısını başlangıçta Outlook ile planladıysanız, bu toplantıyı düzenlemek için yalnızca
Outlook'u kullanmanız gerekir.

• Tekrarlanan bir toplantıda toplantı ayarlarını değiştirmek için Outlook entegrasyonunu
kullanıyorsanız, değişiklikleri tüm toplantı serisine uygulamayı düşünün. Örneğin, değişiklikleri
tekrarlanan ortak toplantının yalnızca bir örneğine uygularsanız, değişiklikler WebEx sitenizde
değil, Outlook ve TelePresence planlama sisteminizde etkili olur. İnsanlar, toplantı Outlook'ta
güncellendiği için yeni bir saatte toplantıya katılabilir. Ancak, toplantıWebEx sitesinde eski
saatte görünür.

Outlook entegrasyonu, WebEx sitenizle iletişim kurar ve sitede toplantıyı günceller.

Planlanan Toplantıyı İptal Etme
Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız, toplantıyı Outlook'ta iptal edebilirsiniz.
Outlook'ta bir toplantıyı iptal ettikten sonra, Outlook entegrasyonuWebEx sitenizle iletişim kurar ve toplantıyı
WebEx sitenizden siler.

Yordam

Adım 1 Toplantı öğesini Outlook takviminizden açın.
Adım 2 Toplantıyı İptal Et'i seçin.
Adım 3 Onay mesajında Evet'i seçin.
Adım 4 İptal Gönder'i seçin.

WebEx sitenizi kullanarak yalnızca WebEx toplantısını düzenler veya iptal ederseniz, değişiklikler
Outlook'a yansıtılmayacaktır. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantı başlangıç saatini değiştirirseniz,
Outlook takviminiz eski başlangıç saatini göstermeye devam eder. Bu nedenle, bir yalnızca WebEx
toplantısını başlangıçta Outlook ile planladıysanız, bu toplantıyı düzenlemek için yalnızca Outlook'u
kullanmanız gerekir.

Not
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B Ö L Ü M  6
Bir Toplantıya Katılma

• Bir Toplantıya Katılmaya Genel Bakış, sayfa 25

Bir Toplantıya Katılmaya Genel Bakış
Ortak Toplantı
İnsanlar, hem WebEx hem de iletişim durumu katılım bilgilerini içeren e-posta davetleri alır. Şu yollardan
biriyle ortak bir toplantıya katılabilirler:

•WebEx toplantısının davetlileri, e-posta davetlerindeki toplantı bağlantısından katılabilir. E-posta
iletisinde toplantı parolası, varsa toplantı numarası ve gelen çağrı telefon numaraları da vardır.

• Ayrılan iletişim durumu sistemleri, planlama sırasında belirtilen bağlantı yöntemine göre başlangıç
saatinde toplantıya bağlanır. Ayrıntılar için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri Hakkında, sayfa
12.

TelePresence toplantısını kişisel video cihazlarından arayan kişiler, mümkünse e-posta davetlerinden
video adresini ve toplantı PIN'ini alabilir.

WebEx Toplantısı
İnsanlar, daha önce "Ortak toplantı" bölümünde açıklanan WebEx katılım bilgilerini içeren e-posta davetleri
alır.

TelePresence Toplantısı
İnsanlar, daha önce "Ortak toplantı" bölümünde açıklanan TelePresence katılım bilgilerini içeren e-posta
davetleri alır.
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B Ö L Ü M  7
WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı Ayarlama

• WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı Ayarlamaya Genel Bakış, sayfa 27

• WebEx Ayarları İletişim Kutusuna Erişim, sayfa 27

• Hesap Sekmesi Hakkında, sayfa 28

• Toplantıyı Şimdi Başlat Ayarları Sekmesi Hakkında, sayfa 29

• Planlanan Toplantılar sekmesi hakkında, sayfa 29

• Araçlar Sekmesi Hakkında, sayfa 32

WebEx Hızlı Erişim Araçları'nı Ayarlamaya Genel Bakış
WebEx Hızlı Erişim Araçları seçeneklerini WebEx Ayarları iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz.

İletişim kutusu şu sekmeleri içerir:

• Hesap

• Toplantıyı Şimdi Başlat Ayarları

• Planlanan Toplantılar

• Araçlar

WebEx Ayarları İletişim Kutusuna Erişim
WebEx Ayarları iletişim kutusuna WebEx ve birkaç uygulamadan erişebilirsiniz:

• Başlat menüsünden WebEx Ayarları iletişim kutusuna erişmek için Başlat > Programlar > WebEx
> Hızlı Erişim Araçları > WebEx Ayarları'nı seçin.

•WebEx Hızlı Erişim Araçları Panelinden WebEx Ayarları iletişim kutusuna erişmek için WebEx Hızlı
Erişim Araçları PanelindeWebEx Ayarları'nı Düzenle'yi seçin.

•WebEx Hızlı Erişim Araçları Paneli açık olmadığındaWebEx Hızlı Erişim Araçları PanelindenWebEx
Ayarları iletişim kutusuna erişmek için şunlardan birini yapın:
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Masaüstünüzde WebEx Hızlı Erişim Araçları simgesini çift tıklatın.•

• Başlat > Programlar > WebEx > Hızlı Erişim Araçları > WebEx Hızlı Erişim Araçları'na
gidin.

•WebEx Hızlı Erişim Araçları görev çubuğu simgesinden WebEx Ayarları iletişim kutusuna erişmek
için:

1 WebEx Hızlı Erişim Araçları görev çubuğu simgesini sağ tıklatın.

2 Menüden WebEx Ayarları'nı seçin.

• Microsoft Outlook'tan WebEx Ayarları iletişim kutusuna erişmek için WebEx menüsünde Hesap
Ayarları'nı seçin.

• Microsoft Office'ten WebEx Ayarları iletişim kutusuna erişmek için Microsoft Word, Microsoft Excel
veya Microsoft PowerPoint'teWebEx Ayarları'nı seçin.

Hesap Sekmesi Hakkında
Hesap seçenekleri, WebEx sitenizde oturum açmanıza imkan tanır.

• Site URL'si: Oturum açmak istediğiniz WebEx Meeting Center sitesinin URL'sini girin. URL biçimi
örneği: sirket.webex.com

TelePresence entegrasyonunu desteklemeyen bir sitenin URL'sini girerseniz, bu site
yalnızca WebEx toplantıları planlamanıza imkan tanır ve uygun belgeleri de sağlar.

Not

• Kullanıcı adı: WebEx sitenizde toplantı sahibi hesabı için kullanıcı adını girin.

• Parola: WebEx sitenizde toplantı sahibi hesabı için parola girin.

• Parolamı hatırla: Girdiğiniz kullanıcı adını ve parolayı, bir sonraki oturum açışınızda kullanıcı adınızı
ve site URL'sini tekrar girmenize gerek kalmaması için depolayın.

• Parolanızımı unuttunuz?: WebEx sitenizde, yeni bir parola oluşturma isteği göndermenizi sağlayan
Parolanızı mı unuttunuz? sayfasını açın.

• Parolayı değiştir: Yeni bir parola belirtmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açın.

• Dil: WebEx sitesi için seçilen olan dili doğrulayın.

• Yerel Ayar: WebEx sitesi için seçilen olan ülkeyi veya yerel ayarı doğrulayın.

• Saat dilimi: WebEx sitesi için seçilen olan saat dilimini doğrulayın.

•WebEx hizmeti Web sitesi için ayarları değiştir: WebEx sitenizdeMyWebEx > Profilim sayfasını
açın ve profilinizde değişiklikler yapın.

• Yenile : WebEx Ayarları iletişim kutusunu, WebEx sitenizdeki en son ayarlarla yenileyin.
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Toplantıyı Şimdi Başlat Ayarları Sekmesi Hakkında
"Toplantıyı Şimdi Başlat" ayarları, Microsoft Outlook, WebEx Hızlı Erişim Araçları paneli ve diğer
uygulamalardan Toplantıyı Şimdi Başlat ile başlattığınız anlık toplantıları etkiler.

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Anlık toplantılar için kullanılacak şablonu seçin.Toplantı şablonu

Anlık toplantının varsayılan konu başlığını girin.Toplantı konu başlığı

WebEx toplantısına katılmak için bir parola belirtme
Bir parola gerekli kılarsanız, e-posta davetlerinden katılmayan veya katılım sırasında WebEx
sitesinde oturum açmayan kullanıcıların toplantıya katılmak için parolayı sağlaması gerekir. E-posta
davetlerinden katılan veya katılım sırasındaWebEx sitesinde oturum açan kullanıcıların toplantıya
katılmak için parola sağlaması gerekmez.
Siteniz, minimum uzunluk ve minimum harf, rakam veya özel karakter sayısı gibi güvenlik
kriterleriyle uyumlu olmasını gerektirebilir.

Toplantı parolası

Bu toplantıyıWebEx sitenizdeki genel toplantı takvimlerine dahil edin.Bu toplantıyıWebEx
sitesinde listele

Katılımcıların toplantıda sese nasıl bağlanmasını istediğinizi seçin:

• Yok: Toplantının sesi yok. Toplantı hizmeti dışında bir yöntem kullanarak ses sağlayabilirsiniz.

•WebEx Ses: Toplantı, entegre bir ses hizmeti içeriyor.Şunlardan birini veya her ikisini seçin:

◦Küresel çağrı numaralarını katılımcılara göster: Başka ülkelerdeki katılımcıların
sese bağlanmak için arayabileceği çağrı numaraları sağlar

◦Ücretsiz numarayı göster: Katılımcıların sese bağlanmak için arayabileceği ücretsiz
numaralar sağlar

• Diğer Telekonferans Hizmeti: Toplantı, başka bir hizmetin sağladığı sesi içerir. Metin
kutusuna yazdığınız talimatlar e-posta davetlerinde görünür.

• Yalnızca VoIP'yi kullan: Katılımlar ses bilgisayarlarına kullanarak bağlanır.

Konferans türü

Departmanınızı, projenizi veya kuruluşunuzun toplantılarınızla ilişkilendirmek istediği diğer
bilgileri belirleyin. Takip kodları, site yöneticinizin bunları nasıl ayarladığına bağlı olarak isteğe
bağlı veya gerekli olabilir.

Takip kodu

Planlanan Toplantılar sekmesi hakkında
Bu seçenekler, WebEx toplantıları için varsayılan ayarları özelleştirmenize yardımcı olur. Bazı seçenekler,
yöneticiniz bunları kapattıysa kullanılamaz.
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Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Planlamak istediğiniz toplantının türünü seçin
WebEx ve TelePresence'ı kullanarak ortak bir toplantı planlıyorsanız, TelePresence varsayılan
toplantı türü olur.

Hizmet türü

WebEx toplantısına katılmak için bir parola belirtme
Bir parola gerekli kılarsanız, e-posta davetlerinden katılmayan veya katılım sırasında WebEx
sitesinde oturum açmayan kullanıcıların toplantıya katılmak için parolayı sağlaması gerekir.
E-posta davetlerinden katılan veya katılım sırasında WebEx sitesinde oturum açan kullanıcıların
toplantıya katılmak için parola sağlaması gerekmez.

Toplantı parolası

Toplantı parolasını e-posta davetlerinden çıkarma
Bu seçeneği işaretlerseniz, parolayı davetlilere başka bir yöntemle verin.

Parolayı e-posta davetinden
çıkarma

Bu toplantıyıWebEx sitenizdeki toplantı takvimlerinde görüntüleyinBu toplantıyıWebEx sitesinde
listele

Katılımcıların, planlanan başlangıç saatinden önce ayarlanan sayıda dakika içerisinde toplantıya
katılmasına izin verin.

Bu seçeneğin işaretini kaldırır veya bu seçeneği 0 olarak ayarlarsanız, toplantıyı
katılımcılar katılmadan önce başlatmanız gerekir.

Not

Katılımcılar, başlangıç
saatinden [x] dakika önce
toplantıya katılabilir

Ses ve İzleme sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Katılımcıların toplantıda sese nasıl bağlanmasını istediğinizi seçin:

• Yok: Toplantının sesi yok. Toplantı hizmeti dışında bir yöntem kullanarak ses
sağlayabilirsiniz.

•WebEx Ses: Toplantı, entegre bir ses hizmeti içeriyor. Şunlardan birini veya her ikisini
seçin:

◦Küresel çağrı numaralarını katılımcılara göster: Başka ülkelerdeki katılımcıların
sese bağlanmak için arayabileceği çağrı numaraları sağlar

◦Ücretsiz numarayı göster: Katılımcıların sese bağlanmak için arayabileceği ücretsiz
numaralar sağlar

• Diğer Telekonferans Hizmeti: Toplantı, başka bir hizmetin sağladığı sesi içerir. Metin
kutusuna yazdığınız talimatlar e-posta davetlerinde görünür.

• Yalnızca VoIP'yi kullan: Katılımlar ses bilgisayarlarına kullanarak bağlanır.

Konferans türü
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Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

WebEx Ses'i seçerseniz, aşağıdakilerden birini seçin:

• Bip sesi: Basit bir ses çalınır.

• AdıDuyur: Sese bağlandıktan sonra, katılımcılar adlarını kaydeder. Katılımcının toplantıya
girişinde ve çıkışında, adın kaydı çalınır.

• Ses Yok: Hiçbir ses çalınmaz.

Giriş ve çıkış sesi

Departmanınızı, projenizi veya kuruluşunuzun toplantılarınızla ilişkilendirmek istediği diğer
bilgileri belirleyin. Takip kodları, site yöneticinizin bunları nasıl ayarladığına bağlı olarak isteğe
bağlı veya gerekli olabilir.

Takip kodu

Kayıt sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Tüm davetlilerin toplantıya katılmak için kaydolmasını gerekli kılın. Davetliler, siz kayıt isteğini
kabul edene dek toplantıya katılamaz.
Bu seçenek, yalnızcaKatılımcılar toplantıya başlangıç saatinden [x] dakika önce katılabilir
seçeneğinin işareti kaldırılmışsa kullanılabilir.

Katılımcı kaydı gerekiyor

Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak kabul edin.
Bu seçenek belirlenmezse, kayıt isteklerini WebEx sitenizdeki My WebEx'te kabul etmeniz
gerekir.

Tüm kaydı otomatik olarak
kabul et

Kaynaklar sekmesi

Şunun için kullanın…Şu seçeneği…

Toplantı sırasında içerik görüntüleyicisinde görünen Bilgi sekmesi için bir şablon seçin. Bilgi
sekmesi, toplantı hakkında toplantı sahibi, ses bağlantısı telefon numaraları ve toplantı sahibi
anahtarı (yalnızca toplantı sahibi için) gibi bilgileri içerir.

Yalnızca bir veya daha fazla özelleştirilmiş Bilgi sekmesi şablonu kullanılabiliyorsa
başka bir şablon seçebilirsiniz. Yöneticiniz WebEx siteniz için şablonlar ekleyebilir.

Not

Bilgi sekmesi şablonları

Bir veya daha fazla alternatif toplantı sahibi seçin. Bunlardan biri siz katılana dek toplantıyı
başlatabilir ve yürütebilir.
Yalnızca WebEx sitenizde toplantı sahibi hesapları olan kişiler bu kutuda listelenir.

Alternatif toplantı sahibi

Toplantı sahibi toplantıya katılmadan önce otomatik olarak katılımcıların görüntüleyebileceği bir
sunumu oynatın.

Toplantı sahibi katılmadan
önce sunumu otomatik olarak
oynat
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Varsayılan olarak kaydet: Bu seçeneği işaretlerseniz, tüm ayarlar varsayılan olarak kaydedilir.

Araçlar Sekmesi Hakkında
Araçlar seçenekleri, hangi uygulamaların WebEx entegrasyonlarını ve kısayollarını içerdiğini belirler.

Şunun için kullanın...Şu seçeneği...

Microsoft Outlook'taki kişileri ve takvimi kullanarak Microsoft Outlook ile toplantılar planlamak
ve anlık toplantılar başlatmak için WebEx düğmelerini ve komutlarını gösterin

Microsoft Outlook

TelePresence ile WebEx Hızlı Erişim Araçları için kullanılamazIBM Lotus Notes

Aşağıdaki Microsoft Office uygulamalarından anlık toplantı başlatmak ve otomatik olarak seçilen
bir dosyayı veya belgeyi paylaşmak için WebEx düğmelerini gösterin:

• Excel

• PowerPoint

•Word

Microsoft Office ile WebEx'i
kullan

Microsoft Internet Explorer araç çubuğundan anlık toplantılar başlatmanızı sağlayan WebEx
düğmesini gösterin

Düğmeyi Internet
Explorer 'dagöster

Windows Gezgini'nde kullanılan sağ tıklatma kısayol menülerinden anlık toplantı başlatmanızı ve
seçilen bir dosyayı veya belgeyi otomatik olarak paylaşmanızı sağlayanWebEx komutunu gösterin

Windows sağ tıklatma
menülerinde göster (yeniden
başlatma gerekiyor)

Anlık ileti uygulamasından anlık toplantı başlatmanızı sağlayanWebEx düğmelerini ve komutlarını
gösterin. Aşağıdaki anlık ileti uygulamalarından birini veya daha fazlasını seçebilirsiniz:
AOL

Google Talk

Lotus Sametime

Skype

Windows Messenger

Yahoo Messenger

Anlık ileti uygulamasıyla
WebEx'i kullan

Firefox araç çubuğundan anlık toplantılar başlatmanızı sağlayan WebEx düğmesini gösterin.Düğmeyi Firefox'ta göster
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