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K A P I T E L  1
WebEx-integration med Outlook for Windows

• Oversigt over WebEx-integration med Outlook, side 1

• Valgmuligheder for integration med Outlook, side 2

Oversigt over WebEx-integration med Outlook
WebEx-integration med Outlook er en brugervenlig måde, hvorpå du kan planlægge eller starteWebEx-møder
eller WebEx personlige konferencemøder vha. Microsoft Outlook. Vha. integration med Outlook kan du
udføre disse aktiviteter, uden at du behøver bruge dit WebEx-websted - det websted, du normalt bruger til at
planlægge og deltage i dine WebEx-møder.

WebEx-integrationmedOutlook er en del afWebEx-produktivitetsværktøjer.WebEx-produktivitetsværktøjer
installeres automatisk på din computer, når du logger ind på dit WebEx-websted, og opdateres automatisk,
når der lanceres nye versioner. Du kan også installere produktivitetsværktøjer manuelt. For yderligere
oplysninger se Installer WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 27.

NårWebEx-produktivitetsværktøjer er installeret, vil valgmulighederne forWebEx-integration vises iMicrosoft
Outlook, hvilket gør det muligt for dig hurtigt at planlægge et online møde.

Inden du bruger WebEx-integration med Outlook, skal du sikre, atBemærk

• Du har en brugerkonto på dit WebEx-websted.

• Valgmuligheden for integration med Outlook for WebEx-produktivitetsværktøjer er tilgængelig på
dit WebEx-websted.

• Din computer er sluttet til internettet.

• Du har kendskab til Microsoft Outlook.

Når du planlægger et møde, kan du invitere mødedeltagere vha. enhver af dine Outlook-adresselister, herunder
den globale adresseliste, den personlige adresseliste eller mappen Kontakter. Mødedeltagere, som du inviterer
til et møde, behøver ikke at bruge integration med Outlook for at deltage i mødet.

For at yde sikkerhed for dine møder bruger integration med Outlook 128-bit SSL (Secure Sockets
Layer)-kryptering til alle data, som funktionen sender og modtager fra dit WebEx-websted.
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WebEx-integration med Outlook muliggør også følgende:

• Hurtig adgang til Mit WebEx på dit WebEx-websted, der omfatter din personlige liste over møder,
brugerprofil og andre kontovalgmuligheder

• En funktion til at starte et øjeblikkeligt møde vha. Mød nu (ikke tilgængelig for alle
WebEx-tjenesteydelsens websteder)

• Skabeloner til mødeinvitationer

Valgmuligheder for integration med Outlook
Når WebEx-produktivitetsværktøjer er installeret, vil værktøjsbjælken for WebEx-integration vises i vinduet
Microsoft Outlook. Du kan vælge og trække linjerne, så WebEx-værktøjsbjælken "svæver", på samme måde
som du kan med værktøjsbjælkerne i Microsoft Outlook. Tryk på knappen X lukker den svævende
værktøjsbjælke. For at genoprette værktøjsbjælken kanman højreklikke på enhver værktøjsbjælke iMicrosoft
Outlook og derefter vælge WebEx-produktivitetsværktøjer.

Følgende beskriver knapperne i værktøjsbjælken til WebEx-integration.

•Mød nu: Start et øjeblikkeligt møde. Dette er et møde, du kan starte når som helst uden at behøve
planlæggemødet i forvejen. Du kan angive valgmulighederne for øjeblikkeligemøder i fanen Indstillinger
for Mød nu i dialogboksen WebEx-indstillinger. For yderligere detaljer se Opsæt valgmuligheder for
WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

• Planlæg møde: Tryk på denne knap åbner vinduet Outlook-aftale, der indeholder valgmulighederne for
planlægning af et online møde ved brug af integration med Outlook. Du kan angive valgmulighederne
for planlagte møder i fanen Planlagtemøder i dialogboksenWebEx-indstillinger. For yderligere detaljer
se Opsæt valgmuligheder for WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Vinduet Møde i Outlook indeholder også valgmulighederne for WebEx-integration.Bemærk

•WebEx-indstillinger: Tryk på denne knap åbner en menu, der giver følgende valgmuligheder:

◦Mit WebEx: Giver dig adgang til Mit WebEx, hvor du kan administrere dine kontooplysninger
og de møder, du har planlagt, på dit WebEx-websted. For yderligere detaljer om Mit WebEx
henvises til online hjælp på dit websted.

◦ Kontoindstillinger: Åbner fanen Konto i dialogboksen WebEx-indstillinger og lader dig angive
dineWebEx-brugerkontooplysninger - dvs. URL-adressen til ditWebEx-websted og dit brugernavn
og adgangskode. Du kan også angive flere valgmuligheder i dialogboksen WebEx-indstillinger,
såsom valgmuligheder for øjeblikkelige møder og planlagte møder.

◦Mødeskabeloner: Lader dig se skabeloner, som du og din webstedadministrator har gemt på dit
WebEx-websted. Skabelonerne indeholder mødeindstillinger. Du kan vælge den skabelon, der
opfylder dine behov. Mødeskabeloner er kun tilgængelige, hvis webstedsadministrationens
indstillinger tillader, at værter bruger skabeloner til Outlook.

◦ Indstil planlægningstilladelse: Åbner sidenMinWebEx-profil, hvor du kan give en mødedeltager
tilladelse til at planlægge og ændre møder på dine vegne. For yderligere detaljer se Sådan giver
du en mødedeltager tilladelse til at planlægge møder for dig.

◦ Hjælp: Lader dig søge efter vejledning i brug af WebEx-integration med Outlook.
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◦ Om: Lader dig se versionsnummeret samt licens- og patentoplysninger om WebEx-integration
med Outlook.
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K A P I T E L  2
Planlægning af møde

• Oversigt over planlægning af et møde, side 5

• Opsætning af et møde og invitation af mødedeltagere, side 5

• Sådan giver du tilladelse til, at en mødedeltager planlægger møder for dig, side 11

Oversigt over planlægning af et møde
Når du planlægger et online møde vha. WebEx-integration med Outlook og sender mødeinvitationer, skal du
være opmærksom på følgende:

• Integration med Outlook giver grundlæggende valgmuligheder for at planlægge et møde. Nogle
valgmuligheder, der vises i dit WebEx-websted, er ikke tilgængelige i integration med Outlook.

• IntegrationmedOutlook understøtter ikke alle gentagelsesvalgmuligheder, der er tilgængelige iMicrosoft
Outlook. For yderligere detaljer se Angiv et gentagelsesmønster for et møde, på side 9.

• I enhver mødeinvitation, som du sender fra Microsoft Outlook, vil mødets starttidspunkt vises i den
tidszone, som er indstillet på din computer, og ikke iht. dine webstedspræferencer for din
WebEx-tjenesteydelse.

På dit WebEx-websted vil alle mødetidspunkter vises i den tidszone, som du indstiller i dine
webstedspræferencer, uanset hvilken tidszone, der er indstillet på din computer.

Opsætning af et møde og invitation af mødedeltagere
For at opsætte et møde vha. integration med Outlook se Opsæt et møde, på side 6.

For at opsætte et personligt konferencemøde vha. integration med Outlook se Opsæt et personligt
konferencemøde, på side 7.

For at invitere mødedeltagere til et planlagt møde se Inviter mødedeltagere, på side 8.

For at specificere et gentaget møde se Angiv et gentagelsesmønster for et møde, på side 9.
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Opsæt et møde
For at opsætte et online møde vha. WebEx-integration med Outlook skal du åbne et nyt vindue med en
mødeanmodning eller aftale i Outlook og derefter angive mødets oplysninger og indstillinger.

Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende i Microsoft Outlook:

• Tryk på Planlæg møde i WebEx-værktøjsbjælken.

• I menuen Fil tryk på Ny > Mødeanmodning eller Ny > Aftale.

Der vises et planlægningsvindue med knappen Tilføj WebEx-møde.

Trin 2 Gør følgende for at angive generelle mødeoplysninger:

• Indtast et emne for mødet i feltet Emne.

• I listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt angiv henholdsvis mødets start- og sluttidspunkt.

• (Valgfrit) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du trykke på Gentagelse og derefter
vælge gentagelsesvalgmulighed. For yderligere detaljer se Angiv et gentagelsesmønster for et møde,
på side 9.

• (Valgfrit) Angiv andre valgmuligheder, som Microsoft Outlook tilbyder, såsom mødeunderretning.

Trin 3 Tryk på Tilføj WebEx-møde for at angive mødets indstillinger.
Trin 4 Hvis fanen Konto i dialogboksen WebEx-indstillinger vises, skal du indtaste de nødvendige oplysninger og

derefter trykke på OK.
Dialogboksen WebEx-indstillinger vises. Hvis du planlægger mødet for en anden vært, angiver meddelelsen
"Du planlægger for [værtsnavn]" dette i dialogboksen WebEx-indstillinger.

Trin 5 Tryk på Tjenesteydelsestype for et WebEx-møde, eller tryk påMeetingPlace personlig konference for et
MeetingPlace personligt konferencemøde.

Hvis du har en Cisco Unified MeetingPlace-konto, kan du også vælge en
WebEx-tjenesteydelsestype, og derefter kan du for valgmulighedenKonferencetype vælgeCisco
Unified MeetingPlaceAudio-konference.

Bemærk

Trin 6 (Valgfrit) Angiv én eller flere mødedeltagere som alternative værter, der kan afholde mødet, ved at trykke på
Ressourcer og derefter indtaste deres navne i listen Alternativ vært.
Bemærk • En alternativ vært kan starte, administrere og optage mødet, hvis værten ikke har oprettet

forbindelse endnu. En alternativ vært skal have en brugerkonto på ditWebEx-websted. Hvis
du angiver mere end én alternativ vært, vil den første alternative vært, der deltager i mødet,
have kontrol over mødet. Hvis en alternativ vært optager.

• En alternativ vært skal være en af de personer, du har tilføjet til mødet som mødedeltager,
og vedkommende skal have en brugerkonto på dit Meeting Center-websted.

• Hvis du angiver mere end én alternativ vært, vil den første alternative vært, der deltager i
mødet, have kontrol over mødet.

• Selvom en alternativ vært kan optage mødet, vil den oprindelige vært stadig eje optagelsen
og modtage underretningen, når optagelsen er klar.
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Trin 7 Angiv mere specifikke mødeindstillinger, og tryk derefter på OK.
For yderligere detaljer se Opsæt valgmuligheder for WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Hvis du planlægger et møde med Cisco Unified MeetingPlaceAudio-konference, og du har
slukket for begge valgmulighederMødedeltagere kan deltage i mødet X minutter inden
starttidspunktet ogMødedeltagere kan også deltage i telekonferencen inden starttidspunktet,
kan mødedeltagere ikke deltage i mødet fra en mobilenhed, før en person har startet mødet fra
WebEx-webstedet først.

Bemærk

Trin 8 Udfør ét af følgende efter behov:

• Send en mødeinvitation til mødedeltagerne. For yderligere detaljer se Inviter mødedeltagere, på side
8.

• Tryk på Gem og luk, og inviter mødedeltagere til det planlagte møde senere.

Integration med Outlook kontakter dit WebEx-websted og tilføjer derefter det planlagte møde i:

• Din Outlook-kalender

• Listen over møder på siden Mine WebEx-møder på dit WebEx-websted

• Siden Dit personlige mødelokale, hvis din konto inkluderer en sådan

Opsæt et personligt konferencemøde
For at opsætte et personligt konferencemøde vha. WebEx-integration med Outlook skal du åbne et nyt vindue
for Mødeanmodning eller Aftale i Outlook og derefter angive oplysninger og indstillinger for mødet.

Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende i Microsoft Outlook:

• Tryk på Planlæg møde i WebEx-værktøjsbjælken.

• I menuen Fil, tryk på Ny > Mødeanmodning eller Ny > Aftale.

Der vil vises et planlægningsvinduemed knappenTilføj personligt konferencemøde iWebEx-værktøjsbjælken.

Trin 2 Gør følgende for at angive generelle mødeoplysninger:

• Indtast et emne for mødet i feltet Emne.

• I listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt angiv henholdsvis mødets start- og sluttidspunkt.

• (Valgfrit) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du trykke på Gentagelse og derefter
vælge gentagelsesvalgmulighed. For yderligere detaljer se Angiv et gentagelsesmønster for et møde,
på side 9.
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• (Valgfrit) Angiv andre valgmuligheder, som Microsoft Outlook tilbyder, såsom mødeunderretning.

Trin 3 Tryk på Tilføj personligt konferencemøde for at angive indstillingerne for personlig konference.
Trin 4 Hvis fanen Konto i dialogboksen WebEx-indstillinger vises, skal du indtaste de nødvendige oplysninger og

derefter trykke på OK.
Dialogboksen WebEx-indstillinger vises. Hvis du planlægger mødet for en anden vært, angiver meddelelsen
"Du planlægger for [værtsnavn]" dette i dialogboksen WebEx-indstillinger.

Trin 5 Angiv WebEx-mødets indstillinger, og tryk derefter på OK.
For yderligere detaljer se Opsæt valgmuligheder for WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Trin 6 Udfør ét af følgende efter behov:

• Send en mødeinvitation til mødedeltagerne. For yderligere detaljer se Inviter mødedeltagere, på side
8.

• Tryk på Gem og luk, og inviter mødedeltagere til det planlagte møde senere.

Integration med Outlook kontakter dit WebEx-websted og tilføjer derefter det planlagte møde i:

• Din Outlook-kalender

• Listen over møder på siden Mine WebEx-møder på dit WebEx-websted

• Siden Dit personlige mødelokale, hvis din konto inkluderer en sådan

Inviter mødedeltagere
Når du bruger WebEx-integration med Outlook til at planlægge et møde, kan du invitere mødedeltagere ved
at vælge deres navne eller e-mailadresser i enhver af dineMicrosoft Outlook-kontaktlister. Hvis din organisation
for eksempel har en global adresseliste, kan du invitere mødedeltagere ved at vælge deres navne i denne liste.
Du kan også invitere mødedeltagere, som ikke er inkluderet i en Outlook-kontaktliste, ved at indtaste deres
e-mailadresser.

Når du inviterer en mødedeltager til et planlagt møde, vil de modtage en invitation via en e-mailmeddelelse.
E-mailmeddelelsen inkluderer oplysninger ommødet - herunder adgangskode - og et link, sommødedeltageren
kan trykke på for at deltage i mødet.

Procedure

Trin 1 Hvis du har planlagt et møde vha. WebEx-integration med Outlook, kan du åbne mødeposten i
Outlook-kalender.

Trin 2 Hvis du åbnede et aftalevindue, kan du trykke på Inviter mødedeltagere for at se feltet Til, hvor du kan
indtaste mødedeltagernes navne eller e-mailadresser. For at fjerne feltet Til tryk på Annuller invitation.

Trin 3 Indtast mødedeltagernes navne eller e-mailadresser i feltet Til, og tryk derefter på Send.
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Angiv et gentagelsesmønster for et møde
Vha. gentagelsesvalgmulighederne i Microsoft Outlook kan du angive et gentagelsesmønster for dit online
møde. Du kan for eksempel angive, at mødet afholdes kl. 14.00 hver onsdag indtil en specifik dato.
WebEx-integration med Outlook planlægger mødet på alle de dage, du har angivet i gentagelsesmønstret.

Gentagelsesvalgmulighederne, som du kan bruge sammen med integration med Outlook, er begrænset til de
valgmuligheder, der er tilgængelige på dit WebEx-websted. Alt efter din WebEx-tjenesteydelse vil brugen af
et gentagelsesmønster eventuelt ikke være understøttet.

Procedure

Trin 1 I mødets vindue Møde eller Aftale tryk på Gentagelse.
Trin 2 Angiv valgmulighederne i dialogboksen, og tryk derefter på OK.

Support til gentagelsesmønster i WebEx-integration med Outlook
Følgende tabel viser, hvordan gentagelsesmønstre for Outlook håndteres i WebEx:

WebEx Meetings

Konverteret til WebEx-mødevalgmulighedOutlook-valgmulighedType

Hver [X]. dagHver [X]. dagDagligt

Hver ugedagHver ugedag

For undervisningssessioner i Event Center og Training Center:

Hver uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Hvis du planlægger et møde, der gentages hver X. uge, hvor X er større end
1, i Microsoft Outlook, vil mødet planlægges i Outlook efter dine
specifikationer, men vil vises som et ugentligt møde i dit WebEx-websted.

Ugens start markeres altid som standardværdien søndag. Der understøttes
ikke brugertilpasning, så hvis du ændrer ugens start til en anden dag, vil
ugens start ikke synkroniseres med WebEx-webstedet.

Hver [X]. uge på: [søndag, mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Ugentlig
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Konverteret til WebEx-mødevalgmulighedOutlook-valgmulighedType

[X]. dag i hver [y]. måned[X]. dag i hver [y]. månedMånedlig

Ikke understøttetDen [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
dag i hver måned

Ikke understøttetDen [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
ugedag eller weekend

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] søndag, mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag, lørdag] i hver [x]. måned

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag, lørdag] i hver [x]. måned

[1,....31]. [januar....december], hvert n. (n> 1) år[1,....31]. [januar....december], hvert n.
(n> 1) år

Årligt

Ikke understøttet.[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag,
ugedag, weekend] i [januar....december]

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [søndag, mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag, lørdag] i [januar....december] hvert n.(n>1) år

[første, anden, tredje, fjerde, sidste]
[søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag, lørdag] i [januar....december] hvert
n.(n>1) år

Ingen slutdato.Ingen slutdato.Slutdato

Annuller efter [X] gange.Annuller efter [X] gange.

Annuller d. [datoindtastning]Annuller d. [datoindtastning]

Tilføj WebEx personligt konferencemøde

Konverteret til valgmuligheden WebEx personligt konferencemødeOutlook-valgmulighedType

Hver dagHver [X]. dagDagligt

Hver ugedagHver ugedag

Hver [X]. uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]Hver [X]. uge på: [søndag, mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Ugentlig
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Konverteret til valgmuligheden WebEx personligt konferencemødeOutlook-valgmulighedType

[X]. dag i hver måned.[X]. dag i hver [y]. månedMånedlig

[1,2,3,4,31]. dag i hver måned.Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
dag i hver måned

Ikke understøttet.Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
ugedag eller weekend

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] søndag, mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag, lørdag] i hver [x]. måned

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste]
søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag, lørdag] i hver [x]. måned

Ikke understøttet.Hver [1,....31]. [januar....december]Årligt

Ikke understøttet.[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag,
ugedag, weekend] i [januar....december]

Ikke understøttet.[første, anden, tredje, fjerde, sidste]
[søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
torsdag, fredag, lørdag] i
[januar....december]

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.Ingen slutdato.Slutdato

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.Annuller efter [x] gange.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.Annuller d. [datoindtastning]

Sådan giver du tilladelse til, at en mødedeltager planlægger
møder for dig

Integrationen med Outlook gør det muligt for dig at give en mødedeltager tilladelse til at planlægge eller
ændre møder på dine vegne.

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

Når du har givet tilladelse til det, kan mødedeltageren planlægge, ændre, annullere og starte møder for dig.

• Du kan give mødedeltageren tilladelse til at planlægge møder på dit WebEx-websted. For yderligere
detaljer se Giv tilladelse til en mødedeltager på dit WebEx-websted, på side 12.

• Du kan dele din kalender med mødedeltageren i Microsoft Outlook. For yderligere detaljer se Giv
tilladelse til en mødedeltager i Microsoft Outlook., på side 12.
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Vigtigt • Når den pågældende mødedeltager har planlagt et møde, vises det i din kalender. Hvis du ønsker at
ændre mødet, skal du have WebEx-integration med Outlook 3.1 eller en nyere version installeret på
din computer.

• Du kan tilbagekalde mødedeltagerens tilladelse til at planlægge møder når som helst.

Giv tilladelse til en mødedeltager på dit WebEx-websted
For at give tilladelse til en mødedeltager skal du give vedkommende planlægningstilladelse på siden Min
profil på Mit WebEx af dit WebEx-websted. Du kan åbne siden direkte fra Microsoft Outlook.

Hvis du ønsker at åbne siden Min profil uden at bruge Microsoft Outlook, kan du logge ind på din
WebEx-tjenesteydelses websted og derefter trykke påMit WebEx > Min profil.

Ud over at give planlægningstilladelse på dit WebEx-websted skal du dele din kalender med mødedeltageren
i Microsoft Outlook. For yderligere detaljer se Giv tilladelse til en mødedeltager i Microsoft Outlook., på
side 12.

Vigtigt • Hvis ikke du ser valgmuligheden for at give en mødedeltager tilladelse på dit WebEx-websted, skal
du sikre, at din webstedsadministrator har tændt for denne funktion.

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

• E-mailadresserne for både din og din mødedeltagers konto på dit WebEx-websted skal matche dem
i Microsoft Outlook.

Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I den menu, der vises, skal du trykke på Indstil planlægningstilladelse.

Siden Mit WebEx > Præferencer vises.
Trin 3 Udvid kategorien Planlægningsvalgmuligheder.
Trin 4 Under Planlægningstilladelse skal du trykke på Vælg vært.
Trin 5 I vinduet Vælg værter skal du vælge mødedeltagerens e-mailadresse og derefter trykke på Tilføj > OK.
Trin 6 Tryk på Gem.

Giv tilladelse til en mødedeltager i Microsoft Outlook.
For at give en mødedeltager tilladelse skal du dele din kalender med vedkommende i Microsoft Outlook.
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Ud over at dele din kalender i Microsoft Outlook skal du også give vedkommende tilladelse på dit
WebEx-websted. For yderligere detaljer se Giv tilladelse til en mødedeltager på dit WebEx-websted, på side
12.

Vigtigt • Sørg for, at den kalender, du deler, ikke er opbevaret i din personlige mappe i Microsoft Outlook.
Din mødedeltager kan kun opnå adgang til din kalender, hvis den opbevares i offentlig mappe.

• Navnet på denmødedeltager, du ønsker at give tilladelse til, skal være opført i den globale adresseliste
i din Microsoft Outlook.

Procedure

Trin 1 I menuen Fil skal du vælge Kontoindstillinger.
Trin 2 I menuen Kontoindstillinger skal du vælge Giv tilladelse.
Trin 3 I dialogboksen Mødedeltagere skal du vælge Tilføj.
Trin 4 Vælg mødedeltagerens navn, og tryk derefter på OK.
Trin 5 I dialogboksenMødedeltageres tilladelser skal du markereRedaktør iKalenderen og derefter trykke påOK.
Trin 6 Tryk på OK for at lukke dialogboksen Mødedeltagere.
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K A P I T E L  3
Planlægning for en anden vært

• Oversigt over planlægning af møde for en anden vært, side 15

• Planlæg et møde eller en aftale for en anden vært, side 16

• Start et møde for en anden vært, side 16

Oversigt over planlægning af møde for en anden vært
Du kan planlægge et møde på vegne af en anden vært, hvis værten har givet dig tilladelse til dette.

Hvis du for eksempel er en administrativ assistent for en direktør, der regelmæssigt skal være vært for
WebEx-møder, kan direktøren give dig tilladelse til at planlægge møder på dennes vegne.

Når du har fået tildelt tilladelse til at planlægge møder for en anden vært, kan du planlægge, redigere og
annullere møder for den pågældende vært.

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

• Du har en WebEx-værtskonto. For at oprette en WebEx-værtskonto skal du kontakte din administrator.

• Integration med Outlook er installeret i din Outlook.

• Den egentlige vært udfører følgende:

◦ Giver dig planlægningstilladelse på WebEx-webstedet.

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

Bemærk • Efter planlægning af et møde på vegne af en anden vært kan du også starte mødet for den pågældende
vært efter behov. For yderligere detaljer se Start et møde for en anden vært, på side 16.

• Den egentlige vært kan inddrage din planlægningstilladelse når som helst.
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Planlæg et møde eller en aftale for en anden vært
For at planlægge et møde eller en aftale for en anden vært skal du først åbne værtens Outlook-kalender, som
værten allerede har delt med dig.

Procedure

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

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

Der er flere måder, hvorpå du kan åbne en anden persons kalender, alt efter hvordan du
brugertilpasser dine visninger i Outlook. For yderligere detaljer se hjælp i Microsoft Outlook.

Bemærk

Den delte kalender vises.

Trin 2 Hvis du får vist flere kalendere side om side, skal du sikre, at du vælger den egentlige værts kalender ved at
vælge den en gang.

Trin 3 Åbn et nyt vindue med en mødeanmodning eller aftale i Outlook, og angiv derefter mødets oplysninger og
indstillinger.

Start et møde for en anden vært
Når du planlægger et møde for en anden vært, modtager den egentlige vært en e-mailbekræftelse i deres
Outlook.

Inden du begynder

Sørg for, at den egentlige vært stadig deler sin eller vedkommendes værts kalender.

Procedure

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

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

Der er flere måder, hvorpå du kan åbne en anden persons kalender, alt efter hvordan du
brugertilpasser dine visninger i Outlook. For yderligere detaljer se hjælp i Microsoft Outlook.

Bemærk

Den delte kalender vises.

Trin 2 Dobbeltklik på mødeposten i den anden værts kalender.
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E-mailbekræftelsesmeddelelsen vises.

Trin 3 For at starte mødet skal du følge anvisningerne i e-mailmeddelelsen og sørge for, at du logger ind på din egen
WebEx-værtskonto på WebEx-webstedet.
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K A P I T E L  4
Redigering og annullering af planlagte møder

• Ændr et planlagt møde, side 19

• Annuller et planlagt møde, side 20

Ændr et planlagt møde
Når du har planlagt et møde vha. WebEx-integration med Outlook, kan du bruge Outlook til at ændre det når
som helst. Du kan for eksempel ændre dets starttidspunkt, angive en ny adgangskode, vælge en
telekonferencevalgmulighed osv.

Når du ændrer et planlagt et møde, vil integration med Outlook sende en opdateret mødeinvitation til alle
mødedeltagere, som du har inviteret til mødet, samt opdatere mødeoplysningerne på dit WebEx-websted.

Bemærk • Hvis du ændrer et WebEx-møde vha. dit WebEx-websted, vil dine ændringer ikke vises i Microsoft
Outlook. Hvis du for eksempel ændrer mødets starttidspunkt vha. dit websted, vil starttidspunktet
ikke ændres i din Outlook-kalender. Vi anbefaler derfor, at du kun bruger Outlook til at ændre et
møde.

• Hvis du omplanlægger eller annullerer en enkelt afholdelse af et gentagetWebEx-møde vha.Microsoft
Outlook, vil ændringerne kun vises i Outlook og ikke på dit WebEx-websted. Hvis du for eksempel
ændrer starttidspunktet for en enkelt afholdelse af et gentaget WebEx-møde i Outlook, kan
mødedeltagere stadig deltage i mødet til det gamle starttidspunkt. Derfor anbefaler vi, at du anvender
ændringerne til hele mødeserien, hvis du ønsker at ændre et gentaget møde vha. Outlook.

Procedure

Trin 1 I din Microsoft Outlook-kalender skal du åbne punktet for det planlagte møde.
Trin 2 Rediger mødeoplysningerne, eller skift valgmuligheder i enten værktøjsbjælken eller på fanen Aftale.

For eksempel:

• For at ændre WebEx-mødets indstillinger tryk på Skift indstillinger.

• For at fjerne de tidligere indstillede indstillinger for WebEx-mødet tryk på Annuller WebEx-møde.
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• For at tilføje eller ændre et gentagelsesmønster tryk på Gentagelse.

• For at ændre teksten i mødeinvitationens e-mailmeddelelse indtast ændringen under fanen Aftale.

Trin 3 Udfør ét af følgende efter behov:

• For at sende opdaterede mødeinvitationer til inviterede mødedeltagere og gemme det opdaterede møde
i din Outlook-kalender tryk på Send opdatering.

• For at gemme det opdaterede møde i din Outlook-kalender tryk på Gem og luk.

Integration med Outlook kontakter din WebEx-tjenesteydelses websted og opdaterer mødet på websteder.

Annuller et planlagt møde
Hvis du planlægger et møde vha. integration med Microsoft Outlook, kan du annullere mødet i Outlook.

Når du annullerer et møde i Outlook, vil integrationen med Outlook kontakte dit WebEx-websted og slette
mødet fra dit WebEx-websted.

Hvis du ændrer eller annullerer et møde kun med WebEx vha. dit WebEx-websted, vil ændringerne ikke
vises i Outlook. Hvis du for eksempel ændrer mødets starttidspunkt vha. dit websted, vil din kalender i
Outlook stadig vise det gamle starttidspunkt. Derfor bør du kun bruge Outlook til at ændre et møde kun
med WebEx, hvis du oprindeligt har planlagt det med Outlook.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Åbn mødepunktet i din Outlook-kalender.
Trin 2 Tryk på Annuller møde.
Trin 3 Tryk på Ja i bekræftelsesmeddelelsen.
Trin 4 Tryk på Send annullering.
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K A P I T E L  5
Sådan startes et møde

• Start et planlagt møde fra Microsoft Outlook, side 21

• Start et planlagt møde fra WebEx-menuen i Outlook, side 21

• Start et møde fra dit WebEx-websted, side 22

• Start et personligt konferencemøde fra Outlook, side 22

Start et planlagt møde fra Microsoft Outlook
Procedure

Trin 1 Åbn mødeposten i din Microsoft Outlook-kalender.
Trin 2 Tryk på linket for at starte mødet.

Linket, der vises i din mødepost, er kun for mødeværter. Linket, der vises i mødedeltagernes invitationer, er
et andet link, som mødedeltagere kan trykke på for at deltage i mødet. For yderligere oplysninger se Deltag
i et møde fra mødets e-mailinvitation, på side 23.

Start et planlagt møde fra WebEx-menuen i Outlook
Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I menuen Planlæg møde tryk på Start et planlagt møde.

Dialogboksen Start planlagt møde vises og viser en liste over møder, som du tidligere har planlagt.

Trin 3 Vælg det møde, du vil starte.
Trin 4 Tryk på Start.
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Dit møde starter, og vinduet Mødeadministrator åbnes.

Start et møde fra dit WebEx-websted
Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I menuen Planlagt møde tryk påMit WebEx.

Du kan eventuelt blive bedt om at logge ind på din WebEx-tjenesteydelses websted, hvis ikke du allerede er
logget ind.

Siden Mine WebEx-møder vises.

Trin 3 Sørg for, at de møder, du er vært for, er valgt i listen øverst på siden.
Trin 4 Tryk på Start ved siden af det møde, du ønsker at starte.

Start et personligt konferencemøde fra Outlook
Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I menuen Planlagt møde tryk på Start personligt konferencemøde.
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K A P I T E L  6
Deltagelse i et møde

• Deltag i et møde fra mødets e-mailinvitation, side 23

• Deltag i et møde fra WebEx-menuen i Outlook., side 23

• Deltag i et møde fra WebEx-webstedet, side 24

Deltag i et møde fra mødets e-mailinvitation
I mødedeltagernes e-mailprogrammer kan de åbne den e-mailinvitation, de har modtaget, og derefter trykke
på mødelinket i afsnittet For at deltage i dette møde for at deltage i mødet.

E-mailinvitationen eller e-mailmeddelelsen med tilmeldingsbekræftelsen, som mødedeltagerne modtager,
indeholder de nødvendige oplysninger, som de skal bruge til at deltage i mødet, såsom mødenummer,
mødeadgangskode og registrerings-id.

Deltag i et møde fra WebEx-menuen i Outlook.
Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I menuen Planlagt møde tryk på Deltag i et møde.

DialogboksenDeltag i et møde åbnes og viser en liste over møder, som du er inviteret til på den aktuelle dag.

Trin 3 (Valgfrit) Vælg en anden dato for at se møderne for den pågældende dato, eller tryk påUgentlig ellerMånedlig
for at se møderne for den pågældende uge eller måned.

Trin 4 (Valgfrit) Hvis du ønsker at se alle de møder, som du er inviteret til, skal du trykke på Alle møder for at se
den komplette liste over møder på din WebEx-tjenesteydelses websted.

Trin 5 I feltet under listen over møder kan du indtaste din e-mailadresse, mobiltelefonnummer eller mødenummer.
Trin 6 Tryk på Deltag.
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Deltag i et møde fra WebEx-webstedet
Inden du begynder

Du skal eventuelt bruge følgende oplysninger for at deltage i et møde:

• Mødeadgangskode

• Registrerings-id: Kun for Event Center-tjenesteydelsen.Hvis begivenhedens vært kræver, at mødedeltagere
oplyser registrerings-id, inden de deltager i begivenheden, vil de modtage et unikt id i deres
e-mailmeddelelse med tilmeldingsbekræftelsen.

• Mødenummer: Mødedeltagere skal oplyse dette for at deltage i et ikke angivet mødet - et møde, der ikke
er vist i kalenderen på dit WebEx-websted.

Procedure

Trin 1 I Microsoft Outlook tryk påWebEx.
Trin 2 I menuen Planlagt møde tryk påMit WebEx.

Du kan blive bedt om at logge ind på din WebEx-tjenesteydelses websted, hvis du ikke allerede er logget ind.

Siden Mine WebEx-møder vises.

Trin 3 Sørg for, at det møde, du er inviteret til, er valgt i listen øverst på siden.
Trin 4 Tryk på Deltag ved siden af det møde, du ønsker at deltage i.
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K A P I T E L  7
Installering og opsætning af
WebEx-produktivitetsværktøjer

• Oversigt over installering og opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer, side 25

• Installering af WebEx-produktivitetsværktøjer, side 26

• Installer WebEx-produktivitetsværktøjer, side 27

• Åbn dialogboksen WebEx-indstillinger, side 27

• Opsæt valgmuligheder for WebEx-produktivitetsværktøjer, side 28

• Om fanen Konto, side 28

• Om fanen Indstillinger for Mød nu, side 29

• Om fanen Planlæg møder, side 30

• Om fanen Præferencer, side 32

• Om fanen Værktøjer, side 32

• Afinstallering af WebEx-produktivitetsværktøjer, side 33

Oversigt over installering og opsætning af
WebEx-produktivitetsværktøjer

Du kan installere WebEx-produktivitetsværktøjer for at starte eller deltage i møder øjeblikkeligt vha. panelet
WebEx-produktivitetsværktøjer, Microsoft Office, webbrowsere, Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes og
chat, eller til at planlægge møder vha. Microsoft Office eller IBM Lotus Notes uden at åbne din
WebEx-tjenesteydelses websted.

Når du har installeret WebEx-produktivitetsværktøjer, kan du logge ind og indstille valgmuligheder for din
WebEx-konto, indstille mødevalgmuligheder for øjeblikkeligemøder og planlæggemøder, indstille præferencer
for panelet WebEx-produktivitetsværktøjer og vælge, hvilke produktivitetsværktøjer du ønsker at bruge
sammen med WebEx.

Dialogboksen indeholder disse faner:
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• Konto

• Indstillinger for Mød nu

• Planlagte møder

• Præferencer

• Værktøjer

Installering af WebEx-produktivitetsværktøjer
Hvis din webstedsadministrator har tændt for WebEx-produktivitetsværktøjernes valgmuligheder for din
WebEx-tjenesteydelses websted, vil alleWebEx-produktivitetsværktøjer installeres automatisk på dit websted.
Derudover vil WebEx-produktivitetsværktøjer opdateres automatisk, hver gang der er nye versioner
tilgængelige.

Installeringsprocessen installerer alle tilgængelige WebEx-produktivitetsværktøjer. Dog kan du når som helst
ændre dine præferencer for hvilke applikationer, der bruges sammen med WebEx-produktivitetsværktøjer,
og du kan også ændre andre WebEx-konto- og mødepræferencer ved at indstille valgmulighederne i
dialogboksen WebEx-indstillinger. For yderligere detaljer se Opsæt valgmuligheder for
WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Om nødvendigt kan du også downloade og installere WebEx-produktivitetsværktøjer manuelt. Inden du
installerer WebEx-produktivitetsværktøjer, skal du sikre, at din computer overholder følgende
minimumssystemkrav:

• Der henvises til udgivelsesnoter til WebEx-krydsplatform for oplysninger om understøttede
operativsystemer, browsere og andre minimumssystemkrav.

• Intel x86 (Pentium 400-MHZ +) eller kompatibel processor

• JavaScript og cookies aktiveret i browseren

Hvis du har en tidligere version af produktivitetsværktøjer, skal du afinstallere denne version, inden du
installerer den nye version.

Du skal eventuelt også lukke applikationer såsomMicrosoft Outlook og alle browsere, inden du installerer
den nye version af produktivitetsværktøjer. Disse applikationer skal startes igen, og du skal eventuelt
logge ind for at se den nye brugergrænseflade.

WebEx-integration med IBM Lotus Notes er kun inkluderet i installering eller download af
WebEx-produktivitetsværktøjer, hvis din webstedsadministrator har tændt for webstedets Lotus
Notes-valgmulighed.

Bemærk

Systemadministratorer kan også udføre en gruppeinstallering for computere på deres websted. For yderligere
oplysninger se Vejledning til it-administratorer i gruppeanvendelse af WebEx-produktivitetsværktøjer på
http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf.

   Brugervejledning til WebEx Integrering til Outlook til Windows
26

Installering og opsætning af WebEx-produktivitetsværktøjer
Installering af WebEx-produktivitetsværktøjer

http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf


Installer WebEx-produktivitetsværktøjer
Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Vælg fanenMeeting Center.
Trin 3 I venstre navigationsbjælke under Support skal du trykke på Downloads.
Trin 4 På siden Downloads under overskriften WebEx-produktivitetsværktøjer skal du trykke på Download.

Dialogboksen Download af fil vises.

Trin 5 Gem installeringsprogrammet på din computer.
Installeringsfilens navn har formatet .msi.

Trin 6 Kør installeringsfilen, og følg anvisningerne.

Hvad vil du nu gøre

Når du har gennemført installeringen, kan du logge indmed dineWebEx-kontooplysninger og derefter bekræfte
dine indstillinger i dialogboksen WebEx-indstillinger. For yderligere oplysninger se Opsæt valgmuligheder
for WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Åbn dialogboksen WebEx-indstillinger
Brug én af følgende valgmuligheder til at åbne dialogboksen WebEx-indstillinger:

• Fra dialogboksen WebEx-indstillinger i startmenuen tryk på Start > Programmer > WebEx >
Produktivitetsværktøjer > WebEx-indstillinger.

• Fra dialogboksen WebEx-indstillinger i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer:

◦ Hvis panelet WebEx-produktivitetsværktøjer ikke allerede er åbent, kan du gøre ét af følgende:

◦ Dobbeltklik på ikonet WebEx-produktivitetsværktøjer på din desktop.

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

◦ I panelet WebEx-produktivitetsværktøjer tryk på Rediger WebEx-indstillinger

• Fra dialogboksenWebEx-indstillinger i Microsoft Outlook eller IBMLotus Notes underWebEx-menuen
tryk på Kontoindstillinger.

• Fra dialogboksen WebEx-indstillinger i Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel eller
Microsoft PowerPoint tryk påWebEx-indstillinger.

• Fra dialogboksen WebEx-indstillinger i chat tryk påWebEx > WebEx-indstillinger.
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Opsæt valgmuligheder for WebEx-produktivitetsværktøjer
Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen WebEx-indstillinger. For yderligere detaljer se Åbn dialogboksen WebEx-indstillinger.
Trin 2 Under fanenKonto, log ind på din konto ved at angive URL-adressen for dinWebEx-tjenesteydelses websted

og indtaste dit brugernavn og adgangskode. For yderligere detaljer se Om fanen Konto, på side 28.
Trin 3 Tryk på Genindlæs.
Trin 4 Tryk på fanen Indstillinger for "Mød nu".
Trin 5 Angiv valgmulighederne for møder, der startes øjeblikkeligt fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer,

Microsoft Office, browsere, chat-programmer, højreklik-menuer samt Microsoft Outlook eller IBM Lotus
Notes. For yderligere detaljer se Om fanen Indstillinger for Mød nu, på side 29.

Trin 6 Tryk på fanen Planlagte møder.
Trin 7 Angiv valgmulighederne for møder planlagt fra Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes. For yderligere

detaljer se Om fanen Planlæg møder, på side 30.
Trin 8 Tryk på fanen Præferencer.
Trin 9 Angiv valgmulighederne for panelet WebEx-produktivitetsværktøjer. For yderligere detaljer se Om fanen

Præferencer, på side 32.
Trin 10 Tryk på fanen Værktøjer.
Trin 11 Vælg hvilke applikationer, der skal bruges sammen med WebEx-integration. For yderligere detaljer se Om

fanen Værktøjer, på side 32.

Om fanen Konto
Kontovalgmulighederne lader dig logge ind på WebEx-webstedet.

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

Hvis du indtaster URL-adressen til et websted, der ikke understøtter integration med
TelePresence, vil det pågældende websted tillade, at du planlægger WebEx-møder samt
også tilvejebringe passende dokumentation.

Bemærk

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

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

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

• Glemt din adgangskode?: Åbn siden Glemt din adgangskode? på dit WebEx-websted, hvor du kan
sende en anmodning om at oprette en ny adgangskode.
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• Skift adgangskode: Åbn en dialogboks, der lader dig angive en ny adgangskode.

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

• Lokalitet: Bekræft det land og den lokalitet, der er valgt i øjeblikket for dit WebEx-websted.

• Tidszone: Bekræft den tidszone, der er valgt i øjeblikket for dit WebEx-websted.

• Skift indstillinger for WebEx-tjenesteydelsens websted: Åbn sidenMit WebEx > Min profil på dit
WebEx-websted, og skift indstillingerne for din profil.

• Genindlæs: Genindlæs dialogboksen WebEx-indstillinger med de nyeste indstillinger fra dit
WebEx-websted.

Om fanen Indstillinger for Mød nu
Valgmuligheder for øjeblikkelige møder påvirker møder, der er startet øjeblikkeligt fra panelet
WebEx-produktivitetsværktøjer, Microsoft Office, browsere, chat-programmer, højreklik-menuer ogMicrosoft
Outlook eller IBM Lotus Notes.

•Mødeskabelon: Vælg den skabelon, der skal bruges til mødet.

•Møde: Vælg den type WebEx-session, du ønsker at bruge til at starte et møde. Denne valgmulighed
viser kun de mødetyper, der er tilgængelige for dit websted og din brugerkonto.

• BrugMit personlige lokale til øjeblikkeligemøder: Vælg at bruge dit personlige lokale til øjeblikkelige
møder som standard.

•Mødeemne: Indtast mødets emne eller navn.

•Mødeadgangskode: Kræv, at mødedeltagere indtaster den adgangskode, du opretter, for at kunne deltage
i dit møde. Dit websted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom en
minimumslængde og et minimumsantal bogstaver, tal eller særlige tegn.

• Opfør i en offentlig kalender: Inkluder dette møde i mødekalenderen på WebEx-tjenesteydelsens
websted. Kun tilgængelig for møder, salgsmøder og undervisningssessioner.

• Bed om min godkendelse, når nogen deltager: Angiv, at dialogboksen Anmod om at deltage vises på
din skærm, når nogen prøver at deltage i dit møde. Kun tilgængelig for supportsessioner.

• Lydtilslutning: Vælg den type lydtilslutning, du ønsker at bruge:

◦ Ingen: Angiver, at mødet ikke inkluderer en lydtilslutning, eller at mødet inkluderer en lydtilslutning,
om hvilken du giver oplysninger til mødedeltagerne vha. en metode, som er forskellig fra din
mødetjenesteydelse.

◦WebEx-lyd: Angiver, at mødet inkluderer WebEx-lyd som lydtilslutning, hvilket gør det muligt
for dig at bruge enten din telefon eller computer som lydenhed under deltagelse i et møde. Hvis
du vælger denne valgmulighed, skal du vælge én af følgende valgmuligheder for WebEx-lyd:

• Vis globale, indgående opkaldsnumre for mødedeltagere: Vælg, hvis du ønsker at vise
en liste over numre - såsom gratis- eller lokalnumre - som mødedeltagere i andre lande kan
ringe til for at tilslutte til lyd.

• Vis gratisnummer: Vælg, hvis dit websted tilbyder et gratisnummer, og du ønsker at vise
det, så mødedeltagere kan ringe til det for at tilslutte til lyd.
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Efter du har startet dit møde, kan mødedeltagere vælge at bruge deres computer eller
telefon som lydenhed.

Bemærk

◦ Anden telekonference: Angiver, at mødet inkluderer en telekonference, som tilvejebringes af en
anden tjenesteydelse. Anvisningerne, som du indtaster i tekstfeltet, vises automatisk på
mødedeltagernes skærme, når de deltager i mødet.

En deltager skal have en direkte telefonlinje for at kunne modtage et opkald fra
telekonferencetjenesteydelsen. Dog kan en deltager uden en direkte telefonlinje deltage
i en telekonference ved at ringe til et indgående telefonnummer, der altid er tilgængeligt
i vinduet Møde.

Tip

• Ind- og udgangstone: Vælg den tone, der spilles, når en mødedeltager opretter forbindelse eller forlader
lydtilslutningen.

Om fanen Planlæg møder
Valgmulighederne for planlagte møder påvirker møder planlagt i Microsoft Office eller IBM Lotus Notes.

•Mødeskabelon: Vælg den skabelon, der skal bruges til mødet.

•Møde: Vælg den type WebEx-session, du ønsker at bruge til at starte et møde. Denne valgmulighed
viser kun de mødetyper, der er tilgængelige for dit websted og din brugerkonto.

•Mødeemne: Indtast mødets emne eller navn.

•Mødeadgangskode: Kræv, at mødedeltagere indtaster den adgangskode, du opretter, for at kunne deltage
i dit møde. Dit websted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom en
minimumslængde og et minimumsantal bogstaver, tal eller særlige tegn.

• Ekskluder adgangskode fra mødeinvitation: Ekskluder mødeadgangskode fra den e-mailmeddelelse,
der sendes til alle, som er inviteret til dit møde.

• Opfør i en offentlig kalender: Inkluder dette møde i mødekalenderen på WebEx-tjenesteydelsens
websted. Kun tilgængelig for møder, salgsmøder og undervisningssessioner.

•Mødedeltagere kan deltage i mødet X minutter inden starttidspunktet: Angiv, at dialogboksen
Anmod om at deltage vises på din skærm, når nogen prøver at deltage i dit møde. Kun tilgængelig for
supportsessioner.

• Fanen Lyd og sporing

◦ Lydtilslutning: Vælg den type lydtilslutning, du ønsker at bruge:

• Ingen: Angiver, at mødet ikke inkluderer en lydtilslutning, eller at mødet inkluderer en
lydtilslutning, om hvilken du giver oplysninger til mødedeltagerne vha. en metode, som er
forskellig fra din mødetjenesteydelse.

•WebEx-lyd: Angiver, at mødet inkluderer WebEx-lyd som lydtilslutning, hvilket gør det
muligt for dig at bruge enten din telefon eller computer som lydenhed under deltagelse i et
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møde. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du vælge én af følgende valgmuligheder for
WebEx-lyd:

• Vis globale, indgående opkaldsnumre for mødedeltagere: Vælg, hvis du ønsker at
vise en liste over numre - såsom gratis- eller lokalnumre - som mødedeltagere i andre
lande kan ringe til for at tilslutte til lyd.

•Mødedeltagere kan også deltage i telekonferencen inden i starttidspunktet: Gør
det muligt for mødedeltagere at deltage i mødet inden for et fastlagt antal minutter inden
mødets starttidspunkt. Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, skal du
starte mødet, inden mødedeltagere kan deltage i det.

• Vis gratisnummer: Vælg, hvis dit websted tilbyder et gratisnummer, og du ønsker at
vise det, så mødedeltagere kan ringe til det for at tilslutte til lyd.

Efter du har startet dit møde, kan mødedeltagere vælge at bruge deres computer eller
telefon som lydenhed.

Bemærk

• Anden telekonference: Angiver, at mødet inkluderer en telekonference, som tilvejebringes af en anden
tjenesteydelse. Anvisningerne, som du indtaster i tekstfeltet, vises automatisk på mødedeltagernes
skærme, når de deltager i mødet.

En deltager skal have en direkte telefonlinje for at kunne modtage et opkald fra
telekonferencetjenesteydelsen. Dog kan en deltager uden en direkte telefonlinje deltage
i en telekonference ved at ringe til et indgående telefonnummer, der altid er tilgængeligt
i vinduet Møde.

Tip

• Ind- og udgangstone: Vælg den tone, der spilles, når en mødedeltager opretter forbindelse eller forlader
lydtilslutningen.

• Fanen Tilmelding

◦ Påkræv mødedeltagertilmelding: Angiv, at alle mødedeltagere skal tilmeldes for at deltage i
mødet, så du kan godkende eller afvise deltagelse i dit møde. En mødedeltager kan ikke deltage i
mødet, før du har godkendt tilmeldingsanmodningen. Denne valgmulighed er kun tilgængelig,
hvis mødedeltagerne kan deltage i mødet [X] minutter, inden valgmuligheden for starttidspunkt
er nulstillet.

◦ Accepter automatisk alle tilmeldinger: Accepter automatisk alle tilmeldingsanmodninger. Hvis
denne valgmulighed ikke er markeret, skal du godkende tilmeldingsanmodninger manuelt vha.
valgmulighederne på siden Tilmeldte mødedeltagere på WebEx-tjenesteydelsens websted. Denne
valgmulighed er kun tilgængelig, hvis mødedeltageren kan deltage i mødet [X] minutter, inden
valgmuligheden for starttidspunkt er nulstillet, og valgmuligheden Påkrævmødedeltagertilmelding
er markeret.

• Fanen Ressourcer

◦ Skabeloner til fanen Oplysninger: Vælg en skabelon for fanen Oplysninger, der vil vises i
indholdsvisningen under mødet. Fanen Oplysninger indeholder oplysninger om mødet, herunder
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mødets vært, telekonferencens telefonnumre og værtsnøglen (kun for værter). Du kan kun vælge
en anden skabelon, hvis der er en eller flere skabeloner tilgængelige under fanen Oplysninger for
din mødetjenesteydelse. Din webstedsadministrator kan tilføje skabeloner til din tjenesteydelse.

◦ Afspil automatisk præsentationen, inden værten deltager i mødet: Afspil automatisk en
præsentation, som mødedeltagere kan se, inden værten deltager i mødet.

Om fanen Præferencer
Præferencerne bestemmer visse funktioner i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer.

• Placer altid øverst på desktop: Få vist paneletWebEx-produktivitetsværktøjer øverst i alle applikationer
eller programmer, som er åbne på din computer.

• Vis panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, når Windows starter

• Vis ikonet for produktivitetsværktøjer i emnelinjen

• Vis planlægningsfunktion i panelet Produktivitetsværktøjer: Vis linkene Start planlagt møde og
Planlæg møde i panelet. Tryk på et af disse links vil føre dig til den pågældende side på din
WebEx-tjenesteydelses websted.

• Standardadressebog: Vælg et e-mail- og planlægningsprogram som standardadressebog.
WebEx-produktivitetsværktøjer kan integreres med det e-mailprogram, du vælger, hvilket gør det nemt
at hente dine kontakters e-mailadresser. Tryk på panelet WebEx-produktivitetsværktøjer åbner en
adressebog fra det e-mailprogram, du vælger her.

• Start mødevalgmuligheder

◦ Giv mig tilladelse til at ændre mødeemnet, når mødet starter

◦ Giv mig tilladelse til at ændre mødeadgangskoden, når mødet starter

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

• E-mail og planlægning: Vis WebEx-produktivitetsværktøjsbjælken og kommandoer til planlægning
af møder eller opstart af øjeblikkelige møder med WebEx-produktivitetsværktøjer med enten Microsoft
Outlook eller IBM Lotus vha. kontakterne og kalenderen i Microsoft Outlook eller IBM Lotus.

•Microsoft

◦ Brug WebEx med Microsoft Office: Vis WebEx-knapper til at starte et øjeblikkeligt møde med
WebEx-produktivitetsværktøjer og automatisk deling af en valgt fil eller dokument fra følgende
Microsoft Office-programmer:

• Excel

• PowerPoint

• Word
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◦ Vis værktøjsbjælken i Internet Explorer: Vis WebEx-produktivitetsværktøjsbjælken, der lader
dig starte øjeblikkelige møder fra Microsoft Internet Explorer-værktøjsbjælken.

◦ Vis i Windows højreklik-menuer (kræver genstart): Vis en WebEx-kommando, der lader dig
starte et øjeblikkeligt møde og automatisk dele en valgt fil eller dokument fra de
højreklik-genvejsvinduer, der er tilgængelige i Windows Explorer.

• Chat

◦ BrugWebExmed chat: VisWebEx-knapper og -kommandoer, der lader dig starte et øjeblikkeligt
møde fra en chat. Du kan vælge en eller flere af følgende chat-programmer:

• AOL

• Google Talk

• Lotus Sametime

• Skype

• Windows Messenger

• Yahoo Messenger

•Mozilla Firefox

◦ Vis værktøjsbjælken i Firefox: Vis WebEx-produktivitetsværktøjsbjælken, der lader dig starte
øjeblikkelige møder fra værktøjsbjælken i Firefox.

Afinstallering af WebEx-produktivitetsværktøjer
Du kan afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer vha. startmenuens kommandoer eller kontrolpanelet.

Afinstallering af produktivitetsværktøjer fjerner alle produktivitetsværktøjer og genveje på din computer.
Hvis du ønsker at beholde nogle produktivitetsværktøjer, men deaktivere andre, skal du ændre valgmulighederne
i dialogboksen WebEx-indstillinger. For yderligere detaljer se Opsæt valgmuligheder for
WebEx-produktivitetsværktøjer, på side 28.

Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer vha. startmenuens kommandoer

Procedure

Trin 1 Tryk på Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > Afinstaller.
Trin 2 Tryk på Ja for at bekræfte, at du ønsker at afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer.
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Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer vha. kontrolpanelet

Procedure

Trin 1 Tryk på Start > Indstillinger > Kontrolpanel.
Trin 2 Dobbeltklik på Tilføj/fjern programmer.
Trin 3 Tryk påWebEx-produktivitetsværktøjer.
Trin 4 Tryk på Fjern.
Trin 5 Tryk på Ja for at bekræfte, at du ønsker at afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer.
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