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H O O F D S T U K  1
WebEx-integratie met Outlook voor Windows

• Overzicht van WebEx-integratie met Outlook, pagina 1

• Opties voor Integratie met Outlook, pagina 2

Overzicht van WebEx-integratie met Outlook
WebEx-integratie met Outlook biedt u een handige manier om WebEx-vergaderingen of Persoonlijke
WebEx-conferenties te plannen of te starten via Microsoft Outlook. U kunt deze activiteiten uitvoeren via
Integratie met Outlook zonder dat u uwWebEx-site hoeft te gebruiken, oftewel de site die u normaal gesproken
gebruikt om uw WebEx-vergaderingen te plannen en eraan deel te nemen.

WebEx-integratie met Outlook maakt deel uit van WebEx-productiviteitstools. WebEx-productiviteitstools
wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd wanneer u zich aanmeldt bij uw site en wordt automatisch
bijgewerkt wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn. U kunt de productiviteitstools ook handmatig installeren.
Zie WebEx-productiviteitstools installeren, op pagina 27 voor meer informatie.

Zodra de WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd, verschijnen de WebEx-integratieopties in Microsoft
Outlook. Met deze opties kunt u snel een online vergadering plannen.

Zorg dat aan de volgende voorwaarden is voldaan voordat u de WebEx-integratie met Outlook gebruikt:Opmerking

• U hebt een gebruikersaccount op uw WebEx-site.

• De optie Integratie met Outlook voor WebEx-productiviteitstools is beschikbaar op uwWebEx-site.

• De computer is verbonden met internet.

• U bent vertrouwd met Microsoft Outlook.

Wanneer u een vergadering plant, kunt u deelnemers uitnodigen door gebruik te maken van de adreslijsten
in Outlook, inclusief de Algemene adreslijst, de Persoonlijk adreslijst of de map Contactpersonen. Deelnemers
die u uitnodigt voor een vergadering, moeten Integratie met Outlook gebruiken om deel te kunnen nemen aan
de vergadering.

Ter beveiliging van uw vergaderingen gebruikt Integratie met Outlook 128-bits SSL-codering (Secure Sockets
Layer) voor alle gegevens die worden verzonden en ontvangen via uw WebEx-site.

Gebruikershandleiding WebEx-integratie met Outlook voor Windows    
1



WebEx-integratie met Outlook biedt tevens het volgende:

• Snel toegang tot Mijn WebEx op uw WebEx-site, die onder andere uw persoonlijke lijst met
vergaderingen, uw gebruikersprofiel en andere accountopties bevat

• Een functie voor het starten van een directe vergadering via Nu vergaderen (niet voor alle
WebEx-servicesites beschikbaar)

• Sjablonen voor uitnodigingen voor een vergadering

Opties voor Integratie met Outlook
Nadat WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, wordt de werkbalk van WebEx-integratie weergegeven in
het venster vanMicrosoft Outlook. Klik op een van de lijnen en sleep de lijn vervolgens om deWebEx-werkbalk
weer te geven, zoals u dat ook kunt doen met de werkbalken van Microsoft Outlook. Wanneer u op de knop
X drukt, wordt de zwevende werkbalk gesloten. Om de werkbalk opnieuw weer te geven, klikt u met de
rechtermuisknop op een werkbalk van Microsoft Outlook en kiest u WebEx-productiviteitstools.

In de volgende tabel worden knoppen op de werkbalk van WebEx-integratie beschreven.

• Nu vergaderen: hiermee wordt een directe vergadering gestart. Dit is een vergadering die u op elk
moment kunt starten, zonder deze van tevoren te plannen. U kunt opties voor directe vergaderingen
opgeven op het tabblad Instellingen voor Nu vergaderen in het dialoogvenster WebEx-instellingen. Zie
Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen, op pagina 28 voor meer informatie.

• Vergadering plannen: wanneer u deze knop selecteert, verschijnt het venster Outlook-afspraak. Dit
venster bevat opties voor integratie met Outlook voor het plannen van een online vergadering. U kunt
opties voor geplande vergaderingen opgeven op het tabblad Geplande vergaderingen in het
dialoogvenster WebEx-instellingen. Zie Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen, op pagina
28 voor meer informatie.

Het venster Vergadering in Outlook bevat ook WebEx-integratieopties.Opmerking

•WebEx-instellingen: wanneer u deze knop selecteert, wordt er eenmenumet de volgende opties geopend:

◦Mijn WebEx: hiermee hebt u toegang tot pagina Mijn WebEx op uw WebEx-site, waar u uw
accountgegevens en de door u geplande vergaderingen kunt beheren. Raadpleeg de online Help
op uw site voor meer informatie over Mijn WebEx.

◦ Accountinstellingen: hiermee opent u het tabblad Account van het dialoogvenster
WebEx-instellingen, waar u de gegevens voor uwWebEx-gebruikersaccount kunt opgeven, oftewel
de URL van uw WebEx-site en uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt ook meer opties
opgeven in het dialoogvenster WebEx-instellingen, zoals opties voor directe vergaderingen en
geplande vergaderingen.

◦ Vergaderingsjablonen: hiermee kunt u de sjablonen weergeven die door u of uw sitebeheerder
op uw WebEx-site zijn opgeslagen. De sjablonen bevatten vergaderinginstellingen. U kunt een
sjabloon selecteren die aan uw wensen voldoet. De vergaderingsjablonen zijn alleen beschikbaar
wanneer de instellingen voor het beheer van de site hosts toestaan om sjablonen voor Outlook te
gebruiken.
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◦ Planningsrechten instellen: hiermee opent u de pagina Mijn WebEx-profiel waarop u een
gedelegeerde kunt toewijzen die namens u vergaderingen plant en bewerkt. Raadpleeg voor meer
informatie Een gedelegeerde toewijzen die namens u vergaderingen plant.

◦ Help: hiermee kunt u instructies opzoeken voor het gebruik van WebEx-integratie met Outlook.

◦ Info: hiermee kunt u het versienummer en de licentie- en patentgegevens van WebEx-integratie
met Outlook weergeven.
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H O O F D S T U K  2
Een vergadering plannen

• Overzicht van een vergadering plannen, pagina 5

• Een vergadering instellen en deelnemers uitnodigen, pagina 5

• Een gedelegeerde toewijzen die namens u vergaderingen plant, pagina 11

Overzicht van een vergadering plannen
Let op het volgende bij het plannen van een online vergadering met WebEx-integratie met Outlook en het
verzenden van uitnodigingen:

• Integratie met Outlook biedt basisopties voor het plannen van een vergadering. Een aantal opties die op
uw WebEx-site worden weergegeven, zijn niet beschikbaar in Integratie met Outlook.

• Integratie met Outlook ondersteunt niet alle opties voor terugkerende vergaderingen die beschikbaar
zijn in Microsoft Outlook. Zie Een terugkeerpatroon voor een vergadering instellen, op pagina 9 voor
meer informatie.

• In alle uitnodigingen voor vergaderingen die u verzendt vanuit Microsoft Outlook, wordt de starttijd
afgebeeld in de tijdzone zoals die is ingesteld op uw computer en niet volgens de sitevoorkeuren van
uw WebEx-service.

Op uw WebEx-site worden alle vergaderingtijden weergegeven in de tijdzone die u hebt ingesteld in
uw sitevoorkeuren, ongeacht de tijdzone die u hebt ingesteld op uw computer.

Een vergadering instellen en deelnemers uitnodigen
Zie Een vergadering instellen, op pagina 6 voor het instellen van een vergadering via Integratie met Outlook.

Zie Een Persoonlijke conferentie instellen, op pagina 7 voor het instellen van een persoonlijke conferentie
via Integratie met Outlook.

Zie Deelnemers uitnodigen, op pagina 8 voor het uitnodigen van deelnemers voor een geplande vergadering.

Zie Een terugkeerpatroon voor een vergadering instellen, op pagina 9 voor het opgeven van een terugkerende
vergadering.
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Een vergadering instellen
Als u een online vergadering instelt met behulp van WebEx-integratie met Outlook, opent u in Outlook het
venster Nieuw vergaderverzoek of Afspraak en voert de vereiste informatie en instellingen voor de vergadering
in.

Procedure

Stap 1 Voer één van de volgende handelingen uit in Microsoft Outlook:

• Selecteer Vergadering plannen op de WebEx-werkbalk.

• In het menu Bestand selecteert u Nieuw > Vergaderverzoek of Nieuw > Afspraak.

Er wordt een planningsvenster afgebeeld met de knopWebEx-vergadering toevoegen.

Stap 2 Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:

• Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.

• In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.

• (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en
kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Zie Een terugkeerpatroon voor een
vergadering instellen, op pagina 9 voor meer informatie.

• (Optioneel) Geef informatie op bij andere opties in Microsoft Outlook, zoals een herinneringsbericht
voor een vergadering.

Stap 3 SelecteerWebEx-vergadering toevoegen om vergaderinginstellingen op te geven.
Stap 4 Als het tabblad Account van het dialoogvenster WebEx-instellingen wordt weergegeven, geeft u de vereiste

informatie op en selecteert u OK.
Het dialoogvenster WebEx-instellingen wordt weergegeven. Als u de vergadering plant voor een andere host,
verschijnt het bericht 'U plant voor [hostnaam]' in het dialoogvenster WebEx-instellingen.

Stap 5 Selecteer het Servicetype voor eenWebEx-vergadering of selecteerPersoonlijkeMeetingPlace-conferentie
voor een persoonlijke MeetingPlace-conferentievergadering.

Als u een Cisco Unified MeetingPlace-account hebt, kunt u ook een WebEx-servicetype
selecteren en vervolgens voor Conferentietype de optie Cisco Unified
MeetingPlace-audioconferentie selecteren.

Opmerking

Stap 6 (Optioneel) Geef een of meer deelnemers op als alternatieve hosts die de vergadering kunnen leiden. Klik op
Resources en voer hun namen in de lijst Alternatieve host in.
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Opmerking • Een alternatieve host kan een vergadering starten, beheren en opnemen als de host nog
niet deelneemt. Een alternatieve host moet een account hebben op uw WebEx-site. Als u
meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die deelneemt aan
de vergadering, het beheer over de vergadering, als een alternatieve host opneemt.

• Een alternatieve host moet een van de personen zijn die u als deelnemer hebt toegevoegd
aan de vergadering en hij of zij moet een gebruikersaccount hebben op uw Meeting
Center-website.

• Als u meer dan één alternatieve host opgeeft, heeft de eerste alternatieve host die deelneemt
aan de vergadering, het beheer over de vergadering,

• Hoewel een alternatieve host de vergadering kan opnemen, is de oorspronkelijke host de
eigenaar van die opname en deze host ontvangt de melding wanneer de opname klaar is.

Stap 7 Geef meer vergaderinstellingen op en selecteer OK.
Zie Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen, op pagina 28 voor meer informatie.

Als u een vergadering plant met Cisco Unified MeetingPlace-audioconferentie en u zowel
de optiesDeelnemers kunnen Xminuten vóór het begin deelnemen en de optieDeelnemers
kunnen ook vóór het begin deelnemen aan de teleconferentie hebt uitgeschakeld, kunnen
deelnemers niet vanaf een mobiel apparaat aan de vergadering deelnemen zonder dat iemand
de vergadering eerst start vanaf de WebEx-site.

Opmerking

Stap 8 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Een uitnodiging voor een vergadering naar de deelnemers verzenden. Zie Deelnemers uitnodigen, op
pagina 8 voor meer informatie.

• Selecteer Opslaan en afsluiten en nodig later de deelnemers uit voor de geplande vergadering.

Integratie met Outlook neemt contact op met uw WebEx-site en voegt vervolgens de geplande vergadering
toe aan:

• Uw Outlook-agenda

• De lijst met vergaderingen op de pagina Mijn WebEx-vergaderingen op uw WebEx-site

• De pagina van uw Persoonlijke vergaderruimte als uw account hierover beschikt

Een Persoonlijke conferentie instellen
Als u een Persoonlijke conferentie instelt met behulp van WebEx-integratie met Outlook, opent u in Outlook
het venster Nieuw vergaderverzoek of Afspraak en voert de vereiste informatie en instellingen voor de
vergadering in.

Procedure

Stap 1 Voer één van de volgende handelingen uit in Microsoft Outlook:

• Selecteer Vergadering plannen op de WebEx-werkbalk.
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• In het menu Bestand selecteert u Nieuw > Vergaderverzoek of Nieuw > Afspraak.

Er wordt op de WebEx-werkbalk een planningsvenster afgebeeld met de knop Persoonlijke conferentie
toevoegen.

Stap 2 Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:

• Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.

• In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.

• (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en
kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Zie Een terugkeerpatroon voor een
vergadering instellen, op pagina 9 voor meer informatie.

• (Optioneel) Geef informatie op bij andere opties in Microsoft Outlook, zoals een herinneringsbericht
voor een vergadering.

Stap 3 Klik op Persoonlijke conferentie toevoegen om de instellingen voor de Persoonlijke conferentie op te geven.
Stap 4 Als het tabblad Account van het dialoogvenster WebEx-instellingen wordt weergegeven, geeft u de vereiste

informatie op en selecteert u OK.
Het dialoogvenster WebEx-instellingen wordt weergegeven. Als u de vergadering plant voor een andere host,
verschijnt het bericht 'U plant voor [hostnaam]' in het dialoogvenster WebEx-instellingen.

Stap 5 Geef de instellingen voor de WebEx-vergadering op en selecteer OK.
Zie Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen, op pagina 28 voor meer informatie.

Stap 6 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Een uitnodiging voor een vergadering naar de deelnemers verzenden. Zie Deelnemers uitnodigen, op
pagina 8 voor meer informatie.

• Selecteer Opslaan en afsluiten en nodig later de deelnemers uit voor de geplande vergadering.

Integratie met Outlook neemt contact op met uw WebEx-site en voegt vervolgens de geplande vergadering
toe aan:

• Uw Outlook-agenda

• De lijst met vergaderingen op de pagina Mijn WebEx-vergaderingen op uw WebEx-site

• De pagina van uw Persoonlijke vergaderruimte als uw account hierover beschikt

Deelnemers uitnodigen
Als uWebEx-integratiemet Outlook gebruikt bij het plannen van een vergadering, kunt u deelnemers uitnodigen
door hun namen of e-mailadressen te selecteren in een van uw lijsten met contactpersonen in Microsoft
Outlook. Als uw bedrijf bijvoorbeeld werkt met een Algemene adreslijst, kunt u deelnemers uitnodigen door
hun namen in die lijst te selecteren. U kunt ook deelnemers uitnodigen die niet in de lijst met contactpersonen
van Outlook voorkomen door hun e-mailadres op te geven.
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Zodra u een deelnemer hebt uitgenodigd voor een geplande vergadering, ontvangt hij of zij een
uitnodigingsbericht via e-mail. Het e-mailbericht bevat informatie over de vergadering (inclusief het
wachtwoord) en een koppeling waar de deelnemer op kan klikken om deel te nemen aan de vergadering.

Procedure

Stap 1 Als u met behulp van WebEx-integratie met Outlook een vergadering hebt gepland, kunt u de vergadering
openen in uw Outlook-agenda.

Stap 2 Als u een Afsprakenvenster hebt geopend, selecteert uDeelnemers uitnodigen om het vakAanweer te geven
waarin u de namen of e-mailadressen van deelnemers kunt invoeren. U kunt het vak Aan verwijderen door
Uitnodiging annuleren te selecteren.

Stap 3 Vore de namen of e-mailadressen van de deelnemers in het vak Aan in en selecteer Verzenden.

Een terugkeerpatroon voor een vergadering instellen
Met de terugkeeropties van Microsoft Outlook kunt u een terugkerend patroon voor uw online vergaderingen
opgeven. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat tot een bepaalde datum een vergadering elke woensdag om 14.00
uur terugkeert. De WebEx-integratie met Outlook plant de vergadering op elke dag die u opgeeft in het
herhalingspatroon.

De terugkeeropties die u kunt gebruiken met WebEx-integratie met Outlook zijn beperkt tot de opties die
beschikbaar zijn op uw WebEx-site. Het gebruik van terugkeerpatronen wordt niet door alle WebEx-services
ondersteund.

Procedure

Stap 1 Klik op Terugkerend in het venster Vergadering of Afspraak voor de vergadering.
Stap 2 Geef in het dialoogvenster de gewenste opties op en klik vervolgens op OK.

Ondersteuning terugkeerpatroon in WebEx-integratie met Outlook
De volgende tabel geeft aan hoe terugkeerpatronen van Outlook in WebEx worden verwerkt:

WebEx-vergaderingen

Geconverteerd naar de optie WebEx-vergaderingOutlook-optieType

Om de [x] dagenOm de [x] dagenDagelijks

Elke weekdagElke weekdag
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Geconverteerd naar de optie WebEx-vergaderingOutlook-optieType

Voor gebeurtenissen van Event Center en trainingssessies van Training
Center:

Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag]

Als u een vergadering plant die om de X weken terugkeert, waarbij X staat
voor meer dan 1, wordt de vergadering in Microsoft Outlook gepland zoals
u hebt opgegeven, maar zal deze op uw WebEx-site als een wekelijkse
vergadering worden weergegeven.

De start van de week verwijst altijd naar de standaardwaarde 'zondag'.
Wijzigen wordt niet ondersteund. Als u de start van de week wijzigt in een
andere dag, wordt de start van de week niet gesynchroniseerd met de
WebEx-site.

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

Wekelijks

Dag [x] om de [y] maandenDag [x] om de [y] maandenMaandelijks

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] dag van elke maand

Niet ondersteundDe [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] weekdag of weekenddag

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x] maanden

De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag] om de [x] maanden

[januari....december] [1,....31], Elke n (n> 1) jaar[januari....december] [1,....31], Elke n
(n> 1) jaar

Jaarlijks

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

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

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

Geen einddatum.Geen einddatum.Einddatum

Eindigt na [x] keer.Eindigt na [x] keer.

Eindigt op [datum]Eindigt op [datum]
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Persoonlijke WebEx-conferenties

Geconverteerd naar de optie Persoonlijke WebEx-conferentieOutlook-optieType

Elke dagOm de [x] dagenDagelijks

Elke weekdagElke weekdag

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

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

Wekelijks

Dag [x] van elke maand.Dag [x] om de [y] maandenMaandelijks

Dag [1,2,3,4,31] van elke maand.De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] dag van elke maand

Niet ondersteund.De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] weekdag of weekenddag

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] om de [x] maanden

De [eerste, tweede, derde, vierde,
laatste] [zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag] om de [x] maanden

Niet ondersteund.Elke [januari....december] [1,....31]Jaarlijks

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

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

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

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.Eindigt na [x] keer.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.Eindigt op [datum]

Een gedelegeerde toewijzen die namens u vergaderingen plant
Met de invoegtoepassing Integratie in Outlook kunt u een gedelegeerde toewijzen die namens u vergaderingen
plant of bewerkt.

Als u bijvoorbeeld regelmatig WebEx-vergaderingen moet hosten, kunt u uw assistent toestemming geven
namens u vergaderingen te plannen.
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Nadat u toestemming hebt gekregen, kan uw gedelegeerde vergaderingen namens u plannen, bewerken,
annuleren en starten.

• Geef de gedelegeerde op de WebEx-site toestemming om namens u te plannen. Zie Een gedelegeerde
toewijzen op uw WebEx-site, op pagina 12 voor meer informatie.

• Deel uw agenda inMicrosoft Outlookmet de gedelegeerde. Zie Een gedelegeerde toewijzen inMicrosoft
Outlook, op pagina 13 voor meer informatie.

Belangrijk • Een vergadering die door uw gedelegeerde werd gepland, wordt in uw agenda getoond. Als u die
vergadering wilt bewerken, dient WebEx-integratie met Outlook versie 3.1 of later op uw computer
te zijn geïnstalleerd.

• U kunt de planningstoestemming voor uw gedelegeerde te allen tijde intrekken.

Een gedelegeerde toewijzen op uw WebEx-site
Om een gedelegeerde toe te wijzen, geeft u de betreffende persoon via de pagina Mijn WebEx Mijn profiel
op uwWebEx-site toestemming om te plannen. U kunt rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook naar deze pagina
gaan.

Als u naar de pagina Mijn profiel wilt gaan zonder gebruik te maken van Microsoft Outlook, kunt u zich
aanmelden bij de WebEx-servicesite en opMijn WebEx > Mijn profiel klikken.

Naast het verlenen van toestemming voor plannen op de WebEx-site, moet u ook uw agenda delen met de
gedelegeerde in Microsoft Outlook. Zie Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook, op pagina 13
voor meer informatie.

Belangrijk • Als u de optie om een gedelegeerde toe te wijzen niet kunt vinden op uwWebEx-site, zorgt u ervoor
dat uw beheerder de functie activeert.

• Uw gedelegeerde moet ook beschikken over een WebEx-hostaccount op uw WebEx-site.

• De e-mailadressen voor zowel u als het account van de gedelegeerde op uw WebEx-site moeten
overeenkomen met deze in Microsoft Outlook.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Op het menu dat vervolgens wordt afgebeeld, kiest u Planningstoestemming instellen.
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De pagina Mijn WebEx > Voorkeuren wordt weergegeven.
Stap 3 Vouw de categorie Planningsopties uit.
Stap 4 Selecteer onder Planningstoestemming de optie Host selecteren.
Stap 5 Selecteer in het venster Hosts selecteren het e-mailadres van de gedelegeerde en klik achtereenvolgens op

Toevoegen > OK.
Stap 6 Selecteer Opslaan.

Een gedelegeerde toewijzen in Microsoft Outlook
Als u een gedelegeerde wilt toewijzen, deelt u uw agenda met hem of haar in Microsoft Outlook.

Naast het delen van uw agenda inMicrosoft Outlookmoet u planningstoestemming verlenen op uwWebEx-site.
Zie Een gedelegeerde toewijzen op uw WebEx-site, op pagina 12 voor meer informatie.

Belangrijk • Zorg ervoor dat de agenda die u deelt zich niet in uw persoonlijke map inMicrosoft Outlook bevindt.
Uw gedelegeerde heeft alleen toegang tot uw agenda als deze zich in een algemene map bevindt.

• De naam van de gedelegeerde die u wilt toewijzen dient zich in de Algemene adreslijst van uw
Microsoft Outlook te bevinden.

Procedure

Stap 1 Klik in het menu Bestand op Accountinstellingen.
Stap 2 Klik in het menu Accountinstellingen op Toegang van gedelegeerden.
Stap 3 Klik in het dialoogvenster Gedelegeerden op Toevoegen.
Stap 4 Selecteer de naam van de gedelegeerde en selecteer vervolgens OK.
Stap 5 In het dialoogvenster Toestemmingen van gedelegeerde selecteert u Editor in de Agenda. Klik vervolgens

op OK.
Stap 6 Klik op OK om het dialoogvenster Gedelegeerden te sluiten.
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H O O F D S T U K  3
Plannen voor een andere host

• Overzicht voor het plannen van een vergadering voor een andere host, pagina 15

• Een vergadering of afspraak plannen namens een andere host, pagina 16

• Een vergadering namens een andere host starten, pagina 16

Overzicht voor het plannen van een vergadering voor een andere
host

U kunt een vergadering namens een andere host plannen als de host u hiervoor toestemming hebt verleend.

Als u bijvoorbeeld de assistent bent van een manager die regelmatigWebEx-vergaderingen moet organiseren,
kan deze manager u toestemming geven om namens hem of haar vergaderingen te plannen.

Met planningstoestemmingen die zijn verleend door een andere host kunt u vergaderingen voor die host
plannen, bewerken en annuleren.

Voordat u een vergadering voor een andere host plant, dient u voor het volgende te zorgen:

• U beschikt over een WebEx-hostaccount. Neem contact op met uw beheerder als u een
WebEx-hostaccount wilt verkrijgen.

• De Integratie in Outlook is in uw Outlook geïnstalleerd.

• De actuele host doet het volgende:

◦ Geeft u toestemming om te plannen op de WebEx-site.

◦ Selecteert u als een gedelegeerde in Microsoft Outlook en deelt zijn of haar agenda met u.

Opmerking • Na het plannen van een vergadering namens een andere host, kunt u de vergadering voor die host
ook starten, indien noodzakelijk. Zie Een vergadering namens een andere host starten, op pagina
16 voor meer informatie.

• De actuele host kan te allen tijde uw planningstoestemming intrekken.
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Een vergadering of afspraak plannen namens een andere host
Als u een vergadering of afspraak voor een andere host wilt plannen, dient u eerst de agenda van de host in
Outlook te openen die de host al met u heeft gedeeld.

Procedure

Stap 1 Open als volgt de agenda van de andere host in Outlook:
a) Klik in Microsoft Outlook in het menu Bestand op Openen > Map van andere gebruiker.

Het dialoogvenster Map van andere gebruiker openen wordt weergegeven.
b) Typ de naam van de actuele host of selecteer Naam om de naam van de actuele host te selecteren.
c) Selecteer Agenda in de vervolgkeuzelijstMaptype en klik op OK.

Er zijn verschillende manieren om de agenda van iemand anders te openen, dit hangt af van
de manier waarop u uwweergaven in Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie
van Microsoft Outlook voor meer informatie.

Opmerking

De gedeelde agenda wordt weergegeven.

Stap 2 Als u meerdere agenda's naast elkaar wilt weergeven, zorg er dan voor dat u de agenda van de huidige host
selecteert door er eenmaal op te klikken.

Stap 3 Open een nieuw venster Vergaderverzoek of Afspraken in Outlook en geef de gewenste gegevens en instellingen
voor de vergadering op.

Een vergadering namens een andere host starten
Zodra u een vergadering plant voor een andere host, ontvangt de actuele host een bevestigingsbericht per
e-mail in Outlook.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de actuele host zijn of haar agenda nog met u deelt.

Procedure

Stap 1 Open als volgt de agenda van de andere host in Outlook:
a) Klik in Microsoft Outlook in het menu Bestand op Openen > Map van andere gebruiker.

Het dialoogvenster Map van andere gebruiker openen wordt weergegeven.
b) Typ de naam van de actuele host of selecteer Naam om de naam van de actuele host te selecteren.
c) Selecteer Agenda in de vervolgkeuzelijstMaptype en klik op OK.

Er zijn verschillende manieren om de agenda van iemand anders te openen, dit hangt af van
de manier waarop u uwweergaven in Outlook hebt aangepast. Raadpleeg de Helpinformatie
van Microsoft Outlook voor meer informatie.

Opmerking

De gedeelde agenda wordt weergegeven.

Stap 2 Dubbelklik op het vergaderitem in de agenda van de andere host.
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Het bevestigings-e-mailbericht wordt weergegeven.

Stap 3 Om de vergadering te starten, volgt u de instructies in het e-mailbericht en zorgt u ervoor dat u bent aangemeld
bij uw eigen WebEx-hostaccount op de WebEx-site.
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H O O F D S T U K  4
Geplande vergaderingen bewerken en annuleren

• Een geplande vergadering bewerken, pagina 19

• Een geplande vergadering annuleren, pagina 20

Een geplande vergadering bewerken
Zodra u een vergadering hebt gepland met WebEx-integratie met Outlook, kunt u de vergadering op elk
gewenst moment via Outlook bewerken. U kunt bijvoorbeeld de starttijd wijzigen, een nieuw wachtwoord
opgeven, een teleconferentieoptie kiezen, enzovoort.

Zodra u een geplande vergadering bewerkt, verzendt Integratie met Outlook een bijgewerkte uitnodiging voor
de vergadering naar de deelnemers die u hebt uitgenodigd. Daarnaast wordt de informatie over de vergadering
op uw WebEx-site bijgewerkt.

Opmerking • Als u eenWebEx-vergadering bewerkt via uwWebEx-Site, worden uwwijzigingen niet weergegeven
in Microsoft Outlook. Als u bijvoorbeeld via uw site de starttijd van de vergadering wijzigt, wordt
de starttijd niet gewijzigd in uw Outlook-agenda. Daarom wordt het aanbevolen om alleen Outlook
te gebruiken om vergaderingen te bewerken.

• Als u één vergadering in een reeks terugkerende WebEx-vergaderingen opnieuw plant of annuleert
viaMicrosoft Outlook, worden dewijzigingen alleenweergegeven in Outlook, niet op uwWebEx-site.
Als u bijvoorbeeld de starttijd voor één bepaalde vergadering in een reeks terugkerende
WebEx-vergaderingen wijzigt in Outlook, kunnen deelnemers gewoon aan de vergadering deelnemen
op de oude starttijd. We raden u daarom aan om de wijzigingen toe te passen op de volledige reeks
vergaderingen als u een terugkerende vergadering via Outlook wilt wijzigen.

Procedure

Stap 1 Open in uw Microsoft Outlook-agenda het item voor de geplande vergadering.
Stap 2 Bewerk de informatie over de vergadering of wijzig de optie op de werkbalk of het tabblad Afspraak.

Voorbeeld:

• Selecteer Instellingen wijzigen om de instellingen van de WebEx-vergadering te wijzigen.
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• Als u de eerder ingestelde instellingen voor de WebEx-vergadering wilt verwijderen, selecteert u
WebEx-vergadering annuleren.

• Selecteer Terugkerend om een terugkerend patroon toe te voegen of te wijzigen.

• Als u de tekst in het uitnodigingsbericht voor de vergadering wilt bewerken, doet u dit op het tabblad
Afspraak.

Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer Update verzenden om de bijgewerkte vergaderinguitnodiging naar uitgenodigde deelnemers
te verzenden en de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

• Selecteer Opslaan en sluiten om de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

Integratie met Outlook neemt contact op met de WebEx-servicesite en werkt de vergadering op de site bij.

Een geplande vergadering annuleren
Als u een vergadering plant met gebruik van de invoegtoepassing Integratie in Outlook, kunt u de vergadering
in Outlook annuleren.

Nadat u een vergadering in Outlook hebt geannuleerd, neemt de invoegtoepassing Integratie in Outlook contact
op met uw WebEx-site en verwijdert de vergadering van uw WebEx-site.

Als u een WebEx-vergadering bewerkt of annuleert via uw WebEx-site, worden uw wijzigingen niet
weergegeven in Outlook. Als u bijvoorbeeld via uw site de starttijd van de vergadering wijzigt, wordt de
starttijd niet gewijzigd in uw Outlook-agenda. Daarom moet u alleen Outlook gebruiken om een
WebEx-vergadering te bewerken als u deze hebt gepland in Outlook.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Open het vergaderitem in uw Outlook-agenda.
Stap 2 Selecteer Vergadering annuleren.
Stap 3 Selecteer Ja in het bevestigingsbericht.
Stap 4 Selecteer Annulering verzenden.
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H O O F D S T U K  5
Een vergadering starten

• Een geplande vergadering starten vanuit Microsoft Outlook, pagina 21

• Een geplande vergadering starten vanuit het WebEx-menu in Outlook, pagina 21

• Een vergadering starten vanaf uw WebEx-site, pagina 22

• Een persoonlijke conferentie starten vanuit Outlook, pagina 22

Een geplande vergadering starten vanuit Microsoft Outlook
Procedure

Stap 1 Open het vergaderitem in uw Microsoft Outlook-agenda.
Stap 2 Selecteer de koppeling om uw vergadering te starten.

De koppeling die wordt weergegeven in uw vergaderitem is alleen voor de host van een vergadering. De
koppeling die wordt weergegeven in de uitnodigingen voor deelnemers is een andere koppeling, waarmee de
deelnemers aan een vergadering kunnen deelnemen. Zie Deelnemen aan een vergadering via het
uitnodigingsbericht, op pagina 23 voor meer informatie.

Een geplande vergadering starten vanuit het WebEx-menu in
Outlook

Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Kies in het menu Vergadering plannen de optie Een geplande vergadering starten.
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Het dialoogvenster Geplande vergadering starten verschijnt en bevat een lijst met vergaderingen die u eerder
hebt gepland.

Stap 3 Selecteer de vergadering die u wilt starten.
Stap 4 Klik op Start.

Uw vergadering wordt gestart en het venster Vergaderingbeheer wordt geopend.

Een vergadering starten vanaf uw WebEx-site
Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Selecteer in het menu Geplande vergadering de optieMijn WebEx.

Als u nog niet bent aangemeld, krijgt u misschien het verzoek u aan te melden bij de WebEx-servicesite.

De pagina Mijn WebEx-vergaderingen verschijnt.

Stap 3 Zorg dat De vergadering die u host is geselecteerd in de lijst bovenaan de pagina.
Stap 4 Selecteer Starten naast de vergadering die u wilt starten.

Een persoonlijke conferentie starten vanuit Outlook
Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Selecteer in het menu Geplande vergadering de optie Persoonlijke conferentie starten.
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H O O F D S T U K  6
Deelnemen aan een vergadering

• Deelnemen aan een vergadering via het uitnodigingsbericht, pagina 23

• Aan een vergadering deelnemen via het WebEx-menu in Outlook, pagina 23

• Aan een vergadering deelnemen vanaf de WebEx-site, pagina 24

Deelnemen aan een vergadering via het uitnodigingsbericht
De deelnemers openen het uitnodigingsbericht dat zij hebben ontvangen in hun eigen e-mailprogramma.
Vervolgens moeten zij in het gedeelte Aan deze vergadering deelnemen de koppeling naar de vergadering
selecteren om aan de vergadering deel te nemen.

Het uitnodigingsbericht of het bevestigingsbericht voor de registratie dat deelnemers ontvangen, bevat alle
benodigde informatie om deel te nemen aan een vergadering. Het bericht bevat bijvoorbeeld het
vergaderingnummer, het wachtwoord voor de vergadering of de registratie-id.

Aan een vergadering deelnemen via het WebEx-menu in Outlook
Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Selecteer in het menu Geplande vergadering de optie Deelnemen aan een vergadering.
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Het dialoogvensterDeelnemen aan vergaderingwordt geopend. Dit venster bevat een lijst met vergaderingen
waarvoor u die dag bent uitgenodigd.

Stap 3 (Optioneel) Selecteer een andere datum om de vergaderingen voor die datum weer te geven of selecteer
Wekelijks ofMaandelijks om de vergaderingen voor de desbetreffende week of maand weer te geven.

Stap 4 (Optioneel) Als u alle vergaderingen wilt weergeven waarvoor u bent uitgenodigd, klikt u op Alle
vergaderingen om de volledige lijst met vergaderingen op de WebEx-servicesite weer te geven.

Stap 5 Voer in het vak onder de lijst met vergaderingen uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer of het
vergaderingnummer in.

Stap 6 Selecteer Deelnemen.

Aan een vergadering deelnemen vanaf de WebEx-site
Voordat u begint

Mogelijk hebt u de volgende informatie nodig om deel te nemen aan een vergadering via uw website voor de
WebEx-service:

• Wachtwoord voor vergadering

• Registratie-id: alleen voor de service Event Center. Als de gebeurtenishost vereist dat de deelnemers
hun registratie-id moeten opgeven voordat ze kunnen deelnemen aan een gebeurtenis, ontvangen de
deelnemers een registratiebevestigingsbericht met een unieke id.

• Vergaderingnummer: deelnemers moeten dit nummer opgeven om deel te kunnen nemen aan een
onvermelde vergadering, oftewel een vergadering die niet wordt weergegeven in de agenda op uw
WebEx-site.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Microsoft Outlook de optieWebEx.
Stap 2 Selecteer in het menu Geplande vergadering de optieMijn WebEx.

Als u nog niet bent aangemeld, krijgt u misschien het verzoek u aan te melden bij de WebEx-servicesite.

De pagina Mijn WebEx-vergaderingen verschijnt.

Stap 3 Zorg ervoor dat in de lijst boven aan de pagina de optie De vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd is
geselecteerd.

Stap 4 Selecteer Deelnemen naast de vergadering waaraan u wilt deelnemen.
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H O O F D S T U K  7
WebEx-productiviteitstools installeren en
instellen

• Overzicht van WebEx-productiviteitstools installeren en instellen, pagina 25

• WebEx-productiviteitstools installeren, pagina 26

• WebEx-productiviteitstools installeren, pagina 27

• Het dialoogvenster WebEx-instellingen openen, pagina 27

• Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen, pagina 28

• Over het tabblad Accounts, pagina 28

• Over het tabblad Instellingen voor Nu vergaderen, pagina 29

• Over het tabblad Geplande vergaderingen, pagina 30

• Over het tabblad Voorkeuren, pagina 32

• Over het tabblad Hulpprogramma's, pagina 32

• WebEx-productiviteitstools verwijderen, pagina 33

Overzicht van WebEx-productiviteitstools installeren en
instellen

U kunt WebEx-productiviteitstools installeren om direct een vergadering te starten of eraan deel te nemen
vanuit het deelvensterWebEx-productiviteitstools,Microsoft Office, browsers, Microsoft Outlook, IBMLotus
Notes en chattoepassingen. U kunt ook een vergadering plannen met behulp van Microsoft Outlook of IBM
Lotus Notes zonder naar de WebEx-servicesite te gaan.

Nadat u WebEx-productiviteitstools hebt geïnstalleerd, kunt u zich aanmelden en opties instellen voor uw
WebEx-account en voor directe vergaderingen en geplande vergaderingen, voorkeuren instellen voor het
deelvenster WebEx-productiviteitstools en bepalen welke productiviteitstools u met WebEx wilt gebruiken.

Het dialoogvenster bevat deze tabbladen:

• Account
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• Instellingen Nu vergaderen

• Geplande vergaderingen

• Voorkeuren

• Hulpmiddelen

WebEx-productiviteitstools installeren
Als uw sitebeheerder de optie voor de WebEx-productiviteitstools voor de WebEx-servicesite heeft
ingeschakeld, worden alle WebEx-productiviteitstools automatisch op uw site geïnstalleerd. Zodra er een
nieuwere versies beschikbaar zijn, worden deWebEx-productiviteitstools bovendien automatisch bijgewerkt.

Tijdens het installatieproces worden alle beschikbareWebEx-productiviteitstools geïnstalleerd. U kunt echter
op elk gewenst moment uw voorkeuren wijzigen voor de toepassingen die u in combinatie met de
WebEx-productiviteitstoolswilt gebruiken. Daarnaast kunt u andereWebEx-account- en vergaderingvoorkeuren
wijzigen door de opties in het dialoogvenster WebEx-instellingen in te stellen. Zie Opties voor
WebEx-productiviteitstools instellen, op pagina 28 voor meer informatie.

Indien noodzakelijk kunt u deWebEx-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren. Controleer
voordat u de WebEx-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgende minimale
systeemvereisten:

• Raadpleeg de release-opmerkingen voor de verschillende WebEx-platforms voor de ondersteunde
besturingssystemen, browsers en de minimale systeemvereisten.

• Intel x86 (Pentium 400 MHZ +) of compatibele processor

• JavaScript en cookies ingeschakeld in de browser

Als u een eerdere versie van Productiviteitstools hebt, moet u die versie verwijderen voordat u de nieuwe
versie installeert.

U moet mogelijk ook toepassingen zoals Microsoft Outlook en alle browsers sluiten voordat u de nieuwe
versie van Productiviteitstools installeert. Deze toepassingenmoeten opnieuwworden opgestart en umoet
zich mogelijk aanmelden voordat u de nieuwe interface kunt zien.

De WebEx-integratie met IBM Lotus Notes wordt alleen geleverd met het installeren of downloaden van
de WebEx-productiviteitstools als uw sitebeheerder de Lotus Notes-optie voor de site heeft ingeschakeld.

Opmerking

Systeembeheerders kunnen de tools ook tegelijkertijd op alle computers installeren. Zie de Handleiding voor
IT-beheerders voor massa-implementatie van de WebEx-productiviteitstools op
http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf voor meer informatie.
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WebEx-productiviteitstools installeren
Procedure

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Selecteer het tabbladMeeting Center.
Stap 3 Klik in de navigatiebalk aan de linkerkant onder Ondersteuning op Downloads.
Stap 4 Klik op de pagina Downloads onder de kop WebEx-productiviteitstools op Downloaden.

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

Stap 5 Sla het installatieprogramma op uw computer op.
De naam van het installatiebestand heeft de extensie .msi.

Stap 6 Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

Volgende stappen

Zodra u de installatie hebt voltooid, kunt u zich aanmelden met de gegevens voor uw WebEx-account en in
het dialoogvensterWebEx-instellingen uw instellingen controleren. Zie Opties voorWebEx-productiviteitstools
instellen, op pagina 28 voor meer informatie.

Het dialoogvenster WebEx-instellingen openen
Gebruik een van de volgende opties om het dialoogvenster WebEx-instellingen te openen:

• Klik vanuit het dialoogvensterWebEx-instellingen in het menu Start op Start > Programma's >WebEx
> Productiviteitstools > WebEx-instellingen.

• Vanuit het dialoogvenster WebEx-instellingen openen via het deelvenster WebEx-productiviteitstools:

◦ Als het deelvenster WebEx-productiviteitstools nog niet is geopend, voert u een van de volgende
handelingen uit:

◦ Dubbelklik op het pictogram WebEx-productiviteitstools op uw bureaublad.

◦ Ga naar Start > Programma’s > WebEx > Productiviteitstools >
WebEx-productiviteitstools.

◦ Klik in het deelvenster WebEx-productiviteitstools opWebEx-instellingen bewerken.

• Klik vanuit het dialoogvenster WebEx-instellingen in Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes op
Accountinstellingen in het WebEx-menu.

• Selecteer in het dialoogvenster WebEx-instellingen van Microsoft Office in Microsoft Word, Microsoft
Excel of Microsoft PowerPointWebEx-instellingen.

• Klik vanuit het dialoogvensterWebEx-instellingen in chattoepassingen opWebEx >WebEx-instellingen.
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Opties voor WebEx-productiviteitstools instellen
Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster WebEx-instellingen. Zie Het dialoogvenster WebEx-instellingen openen voor meer
informatie.

Stap 2 Meld u op het tabblad Account aan door de URL voor de WebEx-servicesite en uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren. Zie Over het tabblad Accounts, op pagina 28 voor meer informatie.

Stap 3 Klik op Vernieuwen.
Stap 4 Klik op het tabblad Instellingen voor 'Nu vergaderen'.
Stap 5 Geef opties op voor vergaderingen die direct vanaf het deelvenster WebEx-productiviteitstools of vanuit

Microsoft Office, browsers, chattoepassingen, snelmenu's, Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes worden
gestart. Zie Over het tabblad Instellingen voor Nu vergaderen, op pagina 29 voor meer informatie.

Stap 6 Klik op het tabblad Geplande vergaderingen.
Stap 7 Definieer opties voor vergaderingen die gepland zijn vanuit Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes. Zie Over

het tabblad Geplande vergaderingen, op pagina 30 voor meer informatie.
Stap 8 Klik op het tabblad Voorkeuren.
Stap 9 Geef opties op voor het deelvenster WebEx-productiviteitstools. Zie Over het tabblad Voorkeuren, op pagina

32 voor meer informatie.
Stap 10 Klik op het tabblad Tools.
Stap 11 Selecteer de toepassingen die u metWebEx-integraties wilt gebruiken. Zie Over het tabblad Hulpprogramma's,

op pagina 32 voor meer informatie.

Over het tabblad Accounts
Via accountopties kunt u zich bij uw WebEx-site aanmelden.

• Site-URL: voer de URL naar eenWebExMeeting Center-site in waarbij u zich wilt aanmelden. Voorbeeld
van een URL-indeling: bedrijf.webex.com

Als u de URL invoert voor een site die geen TelePresence-integratie ondersteunt, kunt
u met een dergelijke site alleen WebEx-vergaderingen plannen en de betreffende
documentatie raadplegen.

Opmerking

• Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam voor het hostaccount op de WebEx-site in.

•Wachtwoord: voer het wachtwoord voor het hostaccount op uw WebEx-site in.

•Mijn wachtwoord onthouden: sla de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd op,
zodat u uw gebruikersnaam en de URL voor de site voortaan niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer
u zich aanmeldt.
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•Wachtwoord vergeten?: open de pagina 'Wachtwoord vergeten?' op uw WebEx-site. Hier kunt u een
verzoek verzenden om een nieuw wachtwoord te maken.

•Wachtwoord wijzigen: open een dialoogvenster waarin u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.

• Taal: controleer de taal die momenteel is geselecteerd voor uw WebEx-site.

• Landinstelling: controleer het land dat of de landinstelling die momenteel is geselecteerd voor de
WebEx-site.

• Tijdzone: controleer de tijdzone die momenteel is geselecteerd voor uw WebEx-site.

• De instellingen voor de website van de WebEx-service wijzigen: open de paginaMijn WebEx >
Mijn profiel op uw WebEx-site en breng wijzigingen aan in uw profiel.

• Vernieuwen: vernieuw het dialoogvenster WebEx-instellingen met de meest recente instellingen van
uw WebEx-site.

Over het tabblad Instellingen voor Nu vergaderen
De opties voor directe vergaderingen zijn van invloed op vergaderingen die direct vanaf het deelvenster
WebEx-productiviteitstools of vanuit Microsoft Office, browsers, chattoepassingen, snelmenu's, Microsoft
Outlook of IBM Lotus Notes worden gestart.

• Vergaderingsjabloon: selecteer het sjabloon dat u voor de vergadering wilt gebruiken.

• Vergadering: selecteer het typeWebEx-sessie waarvoor u een vergadering wilt starten. Deze optie geeft
alleen een overzicht van de vergaderingtypen die beschikbaar zijn voor uw site en uw gebruikersaccount.

•Mijn persoonlijke ruimte gebruiken voor directe vergaderingen: selecteer dit om standaard uw
Persoonlijke ruimte te gebruiken voor directe vergaderingen.

• Vergaderonderwerp: voer het onderwerp of een naam voor de vergadering in.

• Vergaderwachtwoord: vraagt van deelnemers het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan
uw vergadering deel te nemen. Uw site kan vereisen dat alle wachtwoorden voldoen aan veiligheidscriteria,
zoals een minimumlengte en een minimum aantal letters, cijfers of speciale tekens.

•Weergeven in openbare agenda: deze vergaderingen weergeven in de vergaderingagenda op de
WebEx-servicesite. Alleen beschikbaar voor vergaderingen, salesvergaderingen en trainingssessies.

•Mijn goedkeuring vragen als iemand deelneemt: geef aan dat het dialoogvenster Verzoek tot deelname
op uw scherm moet worden weergegeven wanneer iemand aan uw vergadering wil deelnemen. Alleen
beschikbaar voor ondersteuningssessies.

• Audioverbinding: selecteer het type audioverbinding dat u wilt gebruiken:

◦ Geen: geeft aan dat de vergadering geen audioverbinding omvat, of dat de vergadering een
audioverbinding omvat waarvoor u op een andere manier gegevens aan deelnemers verstrekt dan
via uw vergaderservice.

◦WebEx-audio: geeft aan dat de vergadering een WebEx-audioconferentie bevat, zodat u zowel
uw telefoon als uw computer als audioapparaat voor deelname aan de vergadering kunt gebruiken.
Als u deze optie selecteert, moet u een van de volgende opties voor WebEx-audio selecteren:
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Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers: geef aan of u een lijst met
nummers wilt aanbieden, zoals gratis nummers of lokale nummers, die de deelnemers in
andere landen kunnen bellen om deel te nemen aan de audioconferentie.

•

• Gratis nummer weergeven: geef aan of uw site een gratis nummer biedt en of u dit wilt
weergeven zodat deelnemers het kunnen bellen om verbinding te maken met audio.

Nadat u de vergadering hebt gestart, kunnen deelnemers ervoor kiezen om hun computer
of hun telefoon als hun audioapparaat te gebruiken.

Opmerking

◦ Andere teleconferentie: geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een
andere service wordt geleverd. De instructies die u in het tekstvak typt, worden automatisch
weergegeven op het scherm van de deelnemers zodra ze aan de vergadering deelnemen.

Een deelnemer moet een rechtstreekse telefoonverbinding hebben om een gesprek te
kunnen ontvangen van de teleconferentieservice. Een deelnemer zonder een rechtstreekse
telefoonlijn kan echter aan een teleconferentie deelnemen door het draaien van een
inbelnummer dat altijd beschikbaar is in het vergaderingvenster.

Tip

• Toon voor aanmelden en afsluiten: selecteer de toon die wordt afgespeeld als een deelnemer aan de
audioverbinding deelneemt of deze verlaat.

Over het tabblad Geplande vergaderingen
Geplande vergaderopties hebben invloed op vergaderingen die gepland zijn vanuit Microsoft Office of IBM
Lotus Notes.

• Vergaderingsjabloon: selecteer het sjabloon dat u voor de vergadering wilt gebruiken.

• Vergadering: selecteer het typeWebEx-sessie waarvoor u een vergadering wilt starten. Deze optie geeft
alleen een overzicht van de vergaderingtypen die beschikbaar zijn voor uw site en uw gebruikersaccount.

• Vergaderonderwerp: voer het onderwerp of een naam voor de vergadering in.

• Vergaderwachtwoord: vraagt van deelnemers het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan
uw vergadering deel te nemen. Uw site kan vereisen dat alle wachtwoorden voldoen aan veiligheidscriteria,
zoals een minimumlengte en een minimum aantal letters, cijfers of speciale tekens.

•Wachtwoord uitsluiten van uitnodiging: sluit het wachtwoord voor de vergadering uit van het
e-mailbericht dat wordt verzonden naar alle uitgenodigde deelnemers.

•Weergeven in openbare agenda: deze vergaderingen weergeven in de vergaderingagenda op de
WebEx-servicesite. Alleen beschikbaar voor vergaderingen, salesvergaderingen en trainingssessies.

• Deelnemers kunnen X minuten voor de starttijd deelnemen aan de vergadering: geef aan dat het
dialoogvenster Verzoek tot deelname op uw scherm moet worden weergegeven wanneer iemand aan
uw vergadering wil deelnemen. Alleen beschikbaar voor ondersteuningssessies.

• Tabblad Audio en tracering
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◦ Audioverbinding: selecteer het type audioverbinding dat u wilt gebruiken:

• Geen: geeft aan dat de vergadering geen audioverbinding omvat, of dat de vergadering een
audioverbinding omvat waarvoor u op een andere manier gegevens aan deelnemers verstrekt
dan via uw vergaderservice.

•WebEx-audio: geeft aan dat de vergadering een WebEx-audioconferentie bevat, zodat u
zowel uw telefoon als uw computer als audioapparaat voor deelname aan de vergadering
kunt gebruiken. Als u deze optie selecteert, moet u een van de volgende opties voor
WebEx-audio selecteren:

• Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers: geef aan of u een lijst
met nummerswilt aanbieden, zoals gratis nummers of lokale nummers, die de deelnemers
in andere landen kunnen bellen om deel te nemen aan de audioconferentie.

• Deelnemers kunnen ook voor de starttijd deelnemen aan de teleconferentie: sta
deelnemers toe een bepaald aantal minuten voor de starttijd van de vergadering deel te
nemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, moet u de vergadering starten voordat
deelnemers hieraan kunnen deelnemen.

• Gratis nummer weergeven: geef aan of uw site een gratis nummer biedt en of u dit
wilt weergeven zodat deelnemers het kunnen bellen om verbinding te makenmet audio.

Nadat u de vergadering hebt gestart, kunnen deelnemers ervoor kiezen om hun computer
of hun telefoon als hun audioapparaat te gebruiken.

Opmerking

• Andere teleconferentie: geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een andere
service wordt geleverd. De instructies die u in het tekstvak typt, worden automatisch weergegeven op
het scherm van de deelnemers zodra ze aan de vergadering deelnemen.

Een deelnemer moet een rechtstreekse telefoonverbinding hebben om een gesprek te
kunnen ontvangen van de teleconferentieservice. Een deelnemer zonder een rechtstreekse
telefoonlijn kan echter aan een teleconferentie deelnemen door het draaien van een
inbelnummer dat altijd beschikbaar is in het vergaderingvenster.

Tip

• Toon voor aanmelden en afsluiten: selecteer de toon die wordt afgespeeld als een deelnemer aan de
audioverbinding deelneemt of deze verlaat.

• Tabblad Registratie

◦ Verplichte deelnemerregistratie: bepaal dat alle deelnemers zich moeten registreren om de
vergadering bij te wonen, zodat u de toegang tot de vergadering kunt accepteren of weigeren. Een
deelnemer kan pas aan de vergadering deelnemen nadat u zijn of haar registratieverzoek hebt
geaccepteerd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de optie Deelnemers kunnen [x] minuten
voor de starttijd deelnemen aan de vergadering is uitgeschakeld.

◦ Alle registraties automatisch accepteren: alle registraties worden automatisch geaccepteerd. Als
deze optie niet is geselecteerd, moet u de registratieverzoeken handmatig accepteren via de opties
op de pagina Geregistreerde deelnemers op deWebEx-servicesite. Deze optie is alleen beschikbaar
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als de optie Deelnemers kunnen [x] minuten voor de starttijd deelnemen aan de vergadering is
uitgeschakeld en de optie Verplichte deelnemerregistratie is ingeschakeld.

• Tabblad Resources

◦ Sjablonen voor tabblad Informatie: kies een sjabloon voor het tabblad Info, die tijdens de
vergadering in de inhoudviewer wordt weergegeven. Het tabblad Informatie bevat informatie over
de vergadering, zoals de host van de vergadering, telefoonnummers van de teleconferentie en de
hostsleutel (alleen voor de host). U kunt alleen een ander sjabloon kiezen als een of meer aangepaste
sjablonen voor het tabblad Informatie beschikbaar zijn voor uw vergaderingservice. Uw
sitebeheerder kan sjablonen voor uw service toevoegen.

◦ Presentatie automatisch afspelen voordat de host aan de vergadering deelneemt: speel een
presentatie automatisch af voor deelnemers, voordat de host aan de vergadering deelneemt.

Over het tabblad Voorkeuren
De voorkeuren bepalen enkele functies van het deelvenster WebEx-productiviteitstools.

• Altijd op de voorgrond van het bureaublad weergeven: hiermee wordt het deelvenster
WebEx-productiviteitstools altijd weergegeven vóór elke toepassing die of elk programma dat op uw
computer is geopend.

• Het deelvenster WebEx-productiviteitstools weergeven wanneer Windows wordt gestart

• Het pictogram Productiviteitstools weergeven op de werkbalk

• De planfunctie in het deelvenster Productiviteitstools weergeven: geeft de koppelingen Geplande
vergadering starten en Vergadering plannen weer in het deelvenster. Door op een van de koppelingen
te klikken, schakelt u over naar de betreffende pagina's op de WebEx-servicesite.

• Standaardadresboek: selecteer een e-mail- en planningsprogramma voor een standaard adresboek.
WebEx-productiviteitstools wordt geïntegreerd met het e-mailprogramma dat u selecteert, zodat u
eenvoudig de e-mailadressen van uw contactpersonen kunt ophalen. Wanneer u op het deelvenster
WebEx-productiviteitstools klikt, wordt het adresboek geopend van het e-mailprogramma dat u hier
hebt geselecteerd.

• Opties voor Vergadering starten

◦ Toestaan dat ik het vergaderthema wijzig wanneer de vergadering begint

◦ Toestaan dat ik het vergaderingwachtwoord wijzig wanneer de vergadering begint

Over het tabblad Hulpprogramma's
Met de opties voor de hulpprogramma's bepaalt u aan welke programma's de WebEx-integraties en
snelkoppelingen worden toegevoegd.

• E-mail en planning: de WebEx-productiviteitswerkbalk en opdrachten weergeven voor het plannen
van vergaderingen of het starten van directe vergaderingen viaWebEx-productiviteitstools metMicrosoft
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Outlook of met IBM Lotus Notes waarbij de contactpersonen en agenda van Microsoft Outlook of IBM
Lotus worden gebruikt.

•Microsoft

◦WebEx gebruiken met Microsoft Office: de WebEx-knoppen weergeven voor het starten van
een directe vergadering via WebEx-productiviteitstools en automatisch een geselecteerd bestand
of document delen vanuit de volgende Microsoft Office-toepassingen:

• Excel

• PowerPoint

• Word

◦Werkbalk weergeven in Internet Explorer: de WebEx-productiviteitswerkbalk weergeven
waarmee u directe vergaderingen kunt starten vanuit de werkbalk vanMicrosoft Internet Explorer.

◦Weergeven in snelmenu's in Windows (opnieuw opstarten vereist): geef een WebEx-opdracht
weer waarmee u een directe vergadering kunt starten en automatisch een geselecteerd bestand of
document kunt delen via de snelmenuvensters die beschikbaar zijn in Windows Explorer.

• Chattoepassingen

◦WebEx gebruikenmet een chattoepassing: geef WebEx-knoppen en -opdrachten weer waarmee
u een directe vergadering kunt starten vanuit een chattoepassing. U kunt een of meer van de volgende
chattoepassingen selecteren:

• AOL

• Google Talk

• Lotus Sametime

• Skype

• Windows Messenger

• Yahoo Messenger

•Mozilla Firefox

◦Werkbalk weergeven in Firefox: de WebEx-productiviteitswerkbalk weergeven, waarmee u
directe vergaderingen kunt starten vanuit de Firefox-werkbalk.

WebEx-productiviteitstools verwijderen
U kuntWebEx-productiviteitstools verwijderen via opdrachten in het menu Start of via het Configuratiescherm.

Als u de Productiviteitstools verwijdert, worden alle Productiviteitstools en snelkoppelingen van uw computer
verwijderd. Als u een aantal Productiviteitstools wilt blijven gebruiken en de rest wilt uitschakelen, kunt u de
opties in het dialoogvenster WebEx-instellingen bewerken. Zie Opties voor WebEx-productiviteitstools
instellen, op pagina 28 voor meer informatie.
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De WebEx-productiviteitstools verwijderen via opdrachten in het menu Start

Procedure

Stap 1 Selecteer Start > Programma's > WebEx > Productiviteitstools > Verwijderen.
Stap 2 Klik op Ja om te bevestigen dat u WebEx-productiviteitstools wilt verwijderen.

WebEx-productiviteitstools verwijderen via het Configuratiescherm

Procedure

Stap 1 Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm.
Stap 2 Dubbelklik op Programma's Toevoegen/Verwijderen.
Stap 3 Klik opWebEx-productiviteitstools.
Stap 4 Selecteer Verwijderen.
Stap 5 Klik op Ja om te bevestigen dat u WebEx-productiviteitstools wilt verwijderen.
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