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K A P I T E L  1
Vær vært for et møde

• Oversigt over Vær vært for et møde, side 1

• Hurtige referenceopgaver: Vær vært for et møde, side 2

• Tildel eller fjern privilegier, side 3

• Mødeafskrifter, side 4

• Paneler, side 5

• Få adgang til mødevinduet ved hjælp af tastaturet, side 6

• Skærmlæser-support, side 9

Oversigt over Vær vært for et møde
Som vært omfatter dine ansvarsområder den samlede administration af mødet. Mødevinduet giver dig et
forum, hvor du kan administrere alle aspekter af møderne og aktivere deltagernes mulighed for at chatte, sende
video, dele oplysninger og snakke med hinanden ved hjælp af dokumenter, præsentationer, whiteboards,
applikationer og meget mere.

Hvis du er vært for et møde, der inkluderer TelePresence-systemer (kun Meeting Center), er de følgende
WebEx-funktioner ikke tilgængelige:

Bemærk

• Optagelse

• Meningsmåling

• Filoverførsel

• Chat (med deltagere i TelePresence-mødelokalet)
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Hurtige referenceopgaver: Vær vært for et møde
Gør dette ...Hvis du vil ...

Fra fanen Lynstart vælg Inviter og påmind, vælg din metode til invitation,
og indtast derefter de ønskede oplysninger.

Inviter personer til et igangværende møde

Vælg Deltager >Ankomst- og afgangstone.

Ikke tilgængelig for Training Center eller Event
Center

Bemærk

Sluk for toner, når en deltager logger ind eller ud

VælgMøde >Velkomstmeddelelse.Rediger en velkomstmeddelelse under et møde

Vælg Optag.

Sæt optagelsen på pause og genoptag den som nødvendigt for at
undgå at oprette flere optagelsesfiler.

Tip

Optag dit møde

Højreklik på den indgående opkaldsbrugers navn på deltagerlisten, og
vælg Omdøb.

Ikke tilgængelig for Training Center eller Event
Center

Bemærk

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Højreklik på deltagernes titel og vælg Lydadvarsler.Rediger lyd, der afspilles, når en deltager kommer ind i
eller opretter forbindelse til mødet

Højreklik på chat-titlen, og vælg Lydadvarsler.Rediger lyden, der afspilles, når en deltager indtaster en
chat-besked

Træk WebEx-bolden fra den sidste præsentationsvært til den næste
præsentationsvært.

• Hvis du får vist deltagerminiatureikoner, kan du bevægemusen over
et miniatureikon og vælge Gør til præsentationsvært.

• Hvis du deler i tilstanden fuld skærm, kan du bevæge musen over
bjælken forankret øverst på skærmen, vælge Tildel > Gør til
præsentationsvært og derefter vælge en deltager.

Gøre en anden person til præsentationsvært

Højreklik på en deltagerens navn eller miniatureikon, og vælg Skift rolle
til > Vært.

Hvis du planlægger at genvinde rollen som vært senere, skal du
notere værtsnøglen, der vises på fanen mødeinfo i mødevinduet.

Tip

Gør en anden person til vært

Vælg dit navn på deltagerlisten, og vælg derefter Deltager > Tag rollen
som vært tilbage og indtast de nødvendige oplysninger.

Tag rollen som vært tilbage.
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Gør dette ...Hvis du vil ...

Gør ét af følgende:

• Vælg navnet på den deltager, som du ønsker at fjerne, og vælg
derefter Deltager > Udvis.

• Højreklik på den indgående opkaldsbrugers navn på deltagerlisten,
og vælg Udvis.

Fjern en deltager fra et møde

VælgMøde > Begræns adgang.

Denne indstilling forhindrer alle i at oprette forbindelse til mødet,
herunder deltagere der er blevet inviteret til mødet, men endnu
ikke har oprettet forbindelse til det.

Tip

Begræns adgangen til et møde

VælgMøde > Genopret adgang.Genopret adgangen til et møde

VælgMøde > Oplysninger.Få oplysninger om et igangværende møde

Vælg Fil > Forlad møde.

Hvis du er mødeværten, skal du først overføre rollen som vært til
en anden deltager, før du forlader mødet. Ellers afsluttes mødet for
alle deltagere.

Tip

Hvis enMeeting Center-vært forlader et møde uden at overføre rollen som
vært, modtager en anden deltager automatisk rollen som vært.

Forlad et møde

Vælg Fil > Afslut møde.

Som mødevært kan du også forlade et møde uden at afslutte
det. Før du forlader et møde, skal du først overføre rollen som
vært til en anden deltager.

Bemærk

Afslut et møde

Når du afslutter et møde, bliver du automatisk bedt om at oprette et Cisco
Spark-mødelokale.

Vælg Ja! Opret mødelokale.

Alle mødedeltagere i mødet inkluderes i mødelokalet.

Du skal have både WebEx- og Cisco Spark-privilegier aktiveret i
Cisco-samarbejdeadministrationsværktøj eller i
WebEx-webstedsadministration for at understøtte denne integration.

Tip

Opret et Cisco Spark-mødelokale

Tildel eller fjern privilegier
Alle deltagere starter et møde med standard privilegier, medmindre værten har angivet andet under
planlægningen af mødet.
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Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælg Deltager > Tildel privilegier.
Trin 2 Vælg en deltager eller Alle deltagere.
Trin 3 For at tildele privilegier marker Tildel alle privilegier, og vælg derefter Tildel.
Trin 4 For at tildele eller fjerne et udvalgt sæt af privilegier skal du gøre følgende:

• For chatprivilegier vælg fanen Kommuniker og derefter marker eller fjerne markering af de relevante
indstillinger, mens du lægger mærke til følgende:

• Private chats vises kun i den valgte seers chatvindue.

• Offentlige chats vises i alles chatvinduer.

• Kontakt operatøren privat: Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis dit websted indeholder
valgmuligheden privat operatør. Deltagere indtaster 00 på hvilket som helst tidspunkt under en
telekonference for at kontakte operatøren af din telekonferenceservice.

• For dokument-, visnings-, eller mødeprivilegier skal du vælge fanenDeltagere og derefter markere eller
fjerne markering af de relevante indstillinger, mens du lægger mærke til følgende:

• Se > Deltagerliste : Hvis denne valgmulighed ikke er markeret, kan deltagere kun se navnet på
mødeværten og præsentationsværten i deltagerpanelet.

• Se > Miniatureikoner : Dette privilegium giver deltagerne mulighed for at se miniatureikoner af
alle sider, dias eller whiteboards på ethvert tidspunkt, uanset det indhold, der vises i
præsentationsværtens indholdsvisning. Hvis deltagerne har denne rettighed, kan de vise enhver
side i fuld størrelse i indholdsvisningen, uanset om de også har privilegiet Enhver side.

• Se > Enhver side : Dette privilegium giver deltagerne mulighed for at navigere selvstændigt
gennem sider, dias eller whiteboards.

•Møde> Del dokumenter : Dette privilegium giver deltagerne mulighed for at dele dokumenter,
præsentationer og whiteboards, og kopiere og indsætte enhver side, dias og whiteboard i
indholdsvisningen. Deltagerne kan kun dele UCF-multimediepræsentationer eller filer, hvis værten
har aktiveret indstillingen UCF-multimedie for deltagerne, når mødet planlægges.

Trin 5 Når du er færdig, vælg Tildel.

Mødeafskrifter
Du kan sende en afskrift af et møde til alle deltagere på ethvert tidspunkt under mødet. Afskriften er en
e-mailmeddelelse, der indeholder grundlæggende oplysninger om mødet, såsom mødeemnet, mødets start-
og sluttidspunkter og en liste over deltagere, der deltager i mødet (kun lyddeltagere angives ikke).

Du kan eventuelt vedhæfte nogle af de følgende filer til afskriften, hvis du har gemt dem under mødet:

• Delte dokumenter

• Chat
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• Meningsmålingsspørgeskema

• Meningsmålingsresultater

• Offentlige noter eller undertekster, som du tog, eller som referenten eller personen ansvarlig for
undertekster, udgav under mødet.

Afskriften sendes til alle deltagere, der har opgivet deres e-mailadresser, da de oprettede forbindelse til mødet,
uanset om de fortsat deltager i mødet, når du sender afskriften. Deltagere kun med lyd vises ikke på afskriften.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan en deltager, der modtager en afskriftse-mailmeddelelse, ikke se de andre
deltageres e-mailadresser.

Afskriften indeholder kun noter, hvis du er mødeværten, den offentlige referent eller personen ansvarlig for
undertekster, og du har gemt noterne til en fil. Hvis alle deltagere kan tage private noter, inkluderer afskrift
e-mailmeddelelsen ikke dine private noter, og muligheden for at vedhæfte dine noter i en fil er ikke tilgængelig.

Hvis du har gemt noter eller lukkede tekster til en fil, så indeholder afskriftse-mailmeddelelsen og den
vedhæftede notefil den nyeste version af noter, som du har gemt.

Hvis du er mødeværten og afslutter mødet, og du ikke har sendt en afskrift, vises en meddelelse, der spørger
dig, om du vil sende en afskrift.

Send et mødeafskrift til deltagerne

Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælg Fil > Send afskrift.
Hvis du har gemt filer under mødet, vises dialogboksen Send afskrift, så du kan vedhæfte filer til en
e-mailmeddelelse med afskrift.

Hvis du ikke har gemt nogle filer under mødet, åbner en e-mailmeddelelse med afskrift.

Trin 2 Hvis dialogboksen Send afskrift vises, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver fil, du vil vedhæfte til
afskriften, og vælg derefter OK.

Trin 3 Gennemse e-mailmeddelelse, og foretag dine ønskede ændringer.
Trin 4 Send e-mailmeddelelsen.

Paneler
Når du starter eller opretter forbindelse til et møde, åbner dit mødevindue med Lynstart-området til venstre
og et panelområde til højre. Næsten alt, hvad du ønsker at udføre i et møde, kan gøres fra disse områder.

Panelområdet vises oprindeligt med nogle standard paneler. Andre paneler er tilgængelige fra ikonerne i
toppen af panelområdet.

Hvert panel indeholder en menumed kommandoer til panelet. Afhængigt af hvilket operativsystem, du bruger,
har du adgang til kommandoerne til et panel ved at følge disse trin:

• Windows - Højreklik på panelets titellinje for at få vist en menu med kommandoer til panelet.
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• Mac - Vælg ctrl og klik for at få vist en menu med kommandoer til panelet.

Paneladvarsler 

Du ser en orange advarsel, hvis et panel skjules eller lukker og kræver din opmærksomhed.

Administrer paneler

Procedure

Trin 1 Vælg ikonet flere valgmuligheder og kontroller.
Trin 2 Vælg Administrer paneler.
Trin 3 Vælg hvilke paneler, du vil tilføje eller fjerne, og i hvilken rækkefølge de vises.
Trin 4 VælgOK.

Oversigt over panelet Mødekontroller
Når du ser, eller har ekstern kontrol over en delt applikation, desktop eller webbrowser, eller ser en delt ekstern
computer, kan præsentationsværten skifte mellem et standard vindue og fuld skærm.

I visningen fuld skærm har du adgang til panelerne fra panelet Mødekontrol placeret i toppen af skærmen.

Ændring af størrelsen på indholdsvisningen og panelområdet
Når du deler et dokument eller en præsentation, kan du styre størrelsen af indholdsvisningen ved at gøre
panelområdet smallere eller bredere.

Klik på skillelinjen mellem indholdsvisningen og panelerne.

• Træk linjen til venstre for at gøre området afsat til panelerne bredere.

• Træk linjen til højre for at gøre indholdsvisningen større.

Få adgang til mødevinduet ved hjælp af tastaturet
Deltagere medWindows operativsystem, der har særlige behov, eller som er superbrugere, kan navigere rundt
i mødevinduet ved hjælp af tastaturgenveje. Nogle af disse genveje er standard i Windows-miljøet.

TilTryk på

Skift mellem indholdsområdet og panelområdetF6
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TilTryk på

• Skift mellem åbne dokumenter i indholdsområdet for mødevinduet

• Naviger i panelområdet

• Skift mellem faner i de følgende dialogbokse

◦ Inviter og påmind

◦ Indstillinger

◦ Indstillinger for møde

◦ Deltagerprivilegier

Ctrl+Faneblad

• Brug højreklikmenuer i de følgende paneler og elementer:

◦ Deltagerpanel

◦ Chatpanel

◦ Notepanel

◦ Undertekstpanel

◦ Filoverførselsvindue

◦ Delt whiteboard og filfaner

• Arbejd med deltagerlisten

• Kopier tekst fra chatpanelet

Shift+F10

Skift mellem elementer, såsom knapper, felter og afkrydsningsfelter i en
dialogboks eller et panel

Fane

Skift mellem indstillinger i dialogboksePiletaster

Luk enhver dialogboksAlt+F4

• Markér eller fjern markering af en afkrydsningsboks

• Indtast tekst i et indtastningsfelt

Mellemrumstast

Udfør kommandoen for den aktive knap (erstatter normalt et museklik)Indtast

Kopier tekst fra chatpaneletCtrl+A

Vis mødekontrolpanelet i fuldskærmstilstandCtrl+Alt+Shift

Skjul mødekontrol, paneler og meddelelserCtrl+Alt+Shift+H
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Arbejd med deltagerlisten
Deltagervinduet har en højrekliksmenu, der giver dig mulighed for at håndtere en deltager, afhængigt af din
rolle i mødet.

Hvis du er vært eller præsentationsvært, kan du udføre handlinger såsom at udpege anden person som
præsentationsvært, kan du udføre handlinger såsom at udpege anden person som vært eller slå lyden til en
anden deltagers mikrofon eller slå lyden til en anden deltagers mikrofon fra, hvis den larmer for meget.

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du udføre handlinger såsom at bede om at blive
præsentationsvært eller slå lyden til din egen mikrofon fra.

• Tryk på F6 på dit tastatur for at navigere fra området med indhold til deltagerpanelet.

• Brug op- og ned-piletasterne til at navigere til den relevante deltager.

• Vælg Skift+F10 for at åbne højrekliksmenuen for en bestemt deltager.

• Brug op- og ned-piletasterne til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Kopier tekst fra chatpanelet
Chatpanelet giver en højrekliksmenu, der tillader dig at kopiere tekst fra området Chathistorik.

Procedure

Trin 1 Sørg for, at du er i den korrekte del af mødevinduet ved at gøre følgende:

• Tryk på F6 for at flytte fra indholdsområdet til panelområdet for mødevinduet.

• Tryk på Ctrl+Tab for at navigere mellem paneler, indtil du befinder dig i chatpanelet.

• Tryk på Fane, indtil du er i området chathistorik.

Trin 2 Med fokus på området chathistorik vælg Shift+F10 for at åbne højreklikmenuen.
Trin 3 For at vælge en del af teksten flyt din markør med piletasterne, og brug derefter Shift-[Arrow] til at markere

tekst.
Som alternativ kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chatteksten.
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Indtast tekst i et indtastningsfelt

Procedure

Trin 1 Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Fane.
Trin 2 Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned-piletasterne.
Trin 3 Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brugMellemrumstast eller Enter, så du

kan skrive dit svar.
Trin 4 Klik på Enter eller Esc for at afslutte redigering.

Tilgå mødekontrolpanelet under deling
Under deling er mødekontrolpanelet delvist skjult i toppen af din skærm

Procedure

Trin 1 Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise mødekontrolpanelet.
Efter panelet vises, er den indledende fokus på ikonet Deltagere.

Trin 2 Du kan gøre følgende:

• Brug Fane til at ændre fokus

• Brug Enter til at aktivere en funktion

• Vælg tasterne Alt+Fane for at vende tilbage til delingsområdet fra mødekontrolpanelet.

◦ Hvis du deler en fil, skal du vælge WebEx-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

◦ Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus til den.

◦ Hvis du deler din skærm, skal du vælge den applikation, du vil dele.

For at skifte fra mødekontrolpanelet til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, skal du trykke
på tasten F6.

Bemærk

Skærmlæser-support
Cisco WebEx understøtter JAWS-skærmlæsningssoftware for de følgende elementer:

• Applikationsmenuer og rullegardinmenuer

• Delte filtitler og fanetitler
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• Knapper på siden Lynstart, knaptitler og værktøjstip

• Panel og panelbjælkeknapper, knaptitler og værktøjstip

• Kommenteringspanel og værktøjsbjælker

• Værktøjsbjælker for delt mødevindueindholdsområde

• Mødekontrolpanelknapper, knaptitler og værktøjstip
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K A P I T E L  2
Deltag i et møde

• Oversigt over Oprettelse af forbindelse til et møde, side 11

• Deltag fra Meeting Center kalender, side 11

• Deltag i et møde fra værtens personlige side, side 12

• Tilmeld dig et møde fra mødekalenderen, side 12

• Tilmeld dig et møde fra værtens personlige side, side 13

• Mødeoplysninger, side 13

• Tilføj et møde til dit kalenderprogram, side 14

• Problemer med at oprette forbindelse til dit første WebEx-møde, side 15

Oversigt over Oprettelse af forbindelse til et møde
Du kan oprette forbindelse til et møde på flere forskellige måder. Det letteste og hurtigste er ved at klikke på
møde URL-adressen, som værten kan sende dig via en e-mailinvitation eller en chat-besked.

Du kan også deltage i et møde ved at opgive mødenummeret enten på dit Meeting Center-websted eller siden
for værtens personlige møde på dit Meeting Center-websted.

Du kan ikke oprette forbindelse til mødet, hvis det endnu ikke er i startet. Vælg regelmæssigt knappen
Genindlæs på siden for at tjekke, om værten har startet mødet

Tip

Deltag fra Meeting Center kalender
Hvis du ikke har en e-mailinvitation til et møde, kan du oprette forbindelse til mødet fra mødekalenderen,
hvis mødeværten har angivet det der.
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Procedure

Trin 1 I navigationsbjælken udvid Deltag i et møde > Søg i møder.
Trin 2 I mødekalenderen skal du finde det møde, du ønsker at deltage i.
Trin 3 Vælg Deltag.
Trin 4 På siden mødeoplysninger indtastes alle de påkrævede oplysninger.
Trin 5 Vælg Deltag nu.

Nu visesMødevinduet.

Deltag i et møde fra værtens personlige side
Procedure

Trin 1 Gå til URL- eller webadressen for siden med værtens personlige mødelokale. Værten skal give dig denne
URL-adresse.

Trin 2 I fanenMøder og under Igangværende møder findes det møde, du ønsker at deltage i.
Trin 3 Vælg Deltag.
Trin 4 På siden mødeoplysninger indtastes alle påkrævede oplysninger
Trin 5 Vælg OK.

Nu visesMødevinduet.

Tilmeld dig et møde fra mødekalenderen
Hvis du modtog en e-mailinvitation, åbn din e-mailinvitationen, og vælg derefter linket for at tilmelde dig.

Procedure

Trin 1 I navigationsbjælken udvid Deltag i et møde, og vælg derefter Tilmeld.
Siden Tilmeld til et møde vises sammen med mødekalenderen. Denne kalender viser hvert møde, der kræver
tilmelding for den aktuelle dato.

Trin 2 I mødekalenderen skal du finde mødet, du vil tilmelde dig.
Trin 3 Under Emne vælg indstillingsknappen for det møde, du ønsker at tilmelde dig.
Trin 4 Vælg Tilmeld.
Trin 5 Opgiv de nødvendige oplysninger.
Trin 6 Vælg Tilmeld nu.
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Så snart værten godkender din tilmelding, modtager du en e-mailmeddelelse med en tilmeldingsbekræftelse.
Du kan derefter oprette forbindelse til mødet, når det starter.

Hvis mødet allerede er i gang, og værten har valgt at godkende alle tilmeldingsanmodninger automatisk,
opretter du omgående forbindelse til mødet.

Tilmeld dig et møde fra værtens personlige side
Hvis du modtog en e-mailinvitation, åbn e-mailinvitationen og vælg derefter linket for at tilmelde dig.

Procedure

Trin 1 Gå til URL- eller webadressen for siden med værtens personlige mødelokale.
Værten skal give dig denne URL-adresse.

Trin 2 I fanen Møder gør en af følgende:

• Hvis mødet ikke er i gang, skal du under Planlagte møder vælge Tilmeld.

• Hvis mødet i øjeblikket er i gang, skal du under Igangværende møder vælge Deltag nu. På Deltag i
møde: [Emne] der vises, vælg Tilmeld.

Trin 3 Log ind, hvis nødvendigt.
Trin 4 Opgiv de nødvendige oplysninger.
Trin 5 Vælg Tilmeld nu.

Så snart værten godkender din tilmelding, modtager du en e-mailmeddelelse med en tilmeldingsbekræftelse.
Du kan derefter oprette forbindelse til mødet, når det starter.

Hvis mødet allerede er i gang, og værten har valgt at godkende alle tilmeldingsanmodninger automatisk,
opretter du omgående forbindelse til mødet.

Mødeoplysninger
Før du opretter forbindelse til et møde, kan du få oplysninger om det fra sidenmødeoplysninger. De oplysninger,
du kan se, inkluderer værtens navn og e-mailadresse, mødenummer og dagsorden. Hvis du modtog en
e-mailinvitation, kan du vælge et link i meddelelsen for at se mødeoplysningerne.

Hvis du ikke har modtaget en e-mailinvitation fra værten, kan du se mødeoplysningerne på enten:

• Mødekalenderen på dit Meeting Center-websted

• Siden med værtens personlige mødelokale side på dit Meeting Center-websted, hvis værten gav dig
URL- eller webadressen til siden.
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Opnå mødeoplysninger fra mødekalender

Procedure

Trin 1 Fra navigationsbjælken på dit Meeting Center-websted udvid Deltag i et møde > Søg i møder.
Trin 2 Find dit møde i mødekalenderen.
Trin 3 Vælg linket til mødet.
Trin 4 (Valgfri) Indtast en adgangskode, hvis dette påkræves.
Trin 5 (Valgfri) Hvis du vil se dagsordenen for mødet, skal du vælge Se dagsorden.

Opnå mødeoplysninger fra værtens personlige side

Procedure

Trin 1 Gå til URL- eller webadressen for siden med værtens personlige mødelokale.
Værten skal give dig denne URL-adresse.

Trin 2 Find dit møde i fanenMøder.
Trin 3 Vælg linket til mødet.
Trin 4 (Valgfri) Indtast en adgangskode, hvis dette påkræves.
Trin 5 (Valgfri) Hvis du vil se dagsordenen for mødet, skal du vælge Se dagsorden.

Tilføj et møde til dit kalenderprogram
Du kan tilføje et planlagt møde til dit kalenderprogram, hvis dit kalenderprogram understøtter
iCalendar-standarden.

Hvis værten annullerer mødet, indeholder den e-mailmeddelelse med bekræftelse af annulleringen, som
du modtager, en valgmulighed, der tillader dig at fjerne mødet fra dit kalenderprogram.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Gør ét af følgende:

• I e-mailinvitationen, som du modtager, skal du vælge linket for at tilføje mødet til din kalender.

• På siden mødeoplysninger for mødet vælg Tilføj til min kalender.
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En mødeoptegnelse åbner i dit kalenderprogram.

Trin 2 Acceptér mødeanmodningen.

Eksempel:
I Outlook skal du vælge Accepter for at tilføje mødeoptegnelsen til din kalender.

Problemer med at oprette forbindelse til dit første WebEx-møde
Første gang, du starter eller opretter forbindelse til et møde, downloadesWebEx-mødeadministrator automatisk
til din computer. I de fleste tilfælde kan du straks gå videre til dit møde. Hvis du har problemer med at oprette
forbindelse til mødet, led efter følgende:

• Anmodning om download af ActiveX

• Anmodning om download af java

• Anmodning om download for Mac-brugere

Hvis din organisation ikke tillader download af ActiveX eller Java, skal du kontakte din organisations
WebEx-webstedsadministrator for at få hjælp.

ActiveX-download
Den følgende fremgangsmåde er for Internet Explorer-brugere.

Når du vælger linket for at starte eller oprette forbindelse til dit møde, begynder applikationen
WebEx-mødeadministrator at downloade til din computer, men kan stoppe. Hvis ja, skal du gøre følgende:

Procedure

Trin 1 Kig efter en gul anmodning om installation af ActiveX-tilføjelsesprogram, måske nær ved bunden af din
skærm.

Trin 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere tilføjelsesprogrammet.
Når installationen er færdig, indlæses dit møde.

Forsøg på deltagelse ved hjælp af Java
Hvis du er en FireFox- eller Chrome-bruger:

Når du vælger linket for at starte eller oprette forbindelse til dit møde, begynder applikationen
WebEx-mødeadministrator at downloade til din computer, men kan stoppe. Hvis dette er tilfældet, kan der
blive vist en meddelelse om Java, måske om at hente og installere den nyeste version af Java.
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Selvom du kan følge vejledningerne på skærmen for at downloade og installere Java, anbefaler vi, at du vælger
Installer mødeapplikationen i bunden af siden. Du vil kunne oprette forbindelse til dit møde meget hurtigere.

Installer et tilføjelsesprogram til en Mac
Når du starter eller opretter forbindelse til et møde på en Mac for første gang, bliver du bedt om at downloade
og installere et tilføjelsesprogram.

Procedure

Trin 1 Vælg Download og installer tilføjelsesprogram og download filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg til din
computer.

Trin 2 Kør den downloadede fil:

• På Chrome kan du vælge den downloadede fil fra bjælken i bunden af browseren.

• På Safari kan du vælge den downloadede fil fra sektionen Downloads.

• På Firefox kan du enten åbne filen direkte eller gemme den på en placering efter eget valg.

Trin 3 Kør Installer Cisco WebEx Add-On.app, og følg vejledningerne på skærmen.
Når installationen er færdig, starter mødet automatisk.
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K A P I T E L  3
Mødekalenderen

• Oversigt over Mødekalender, side 17

• Åbn kalendervisningen af alle planlagte møder, side 17

• Tilmeld dig et møde fra mødekalenderen, side 18

• Om siden Mine WebEx-møder, side 18

Oversigt over Mødekalender
Den offentlige mødekalender på dit Meeting Center-websted giver oplysninger om hvert angivet møde, som
enten er planlagt eller i gang. Mødekalenderen indeholder ikke oplysninger om møder, der ikke er angivet.

Du kan navigere i mødekalenderen for hurtigt at finde et angivet møde, enten på den aktuelle dato eller enhver
dato, ved hjælp af flere kalendervisninger. For eksempel kan du vælge kun at se en mødeliste for dags dato
eller for en hel måned.

Når du ser en mødeliste, kan du til enhver tid sortere og genindlæse listen. Som standard sorteres mødelister
i kalenderen efter timer, i opadstigende rækkefølge. Du kan dog sortere listerne efter enhver kolonne ved blot
at vælge den kolonneoverskrift, du vil sortere.

Du kan se en liste over de møder, der kræver registrering.

Åbn kalendervisningen af alle planlagte møder
Procedure

Trin 1 I navigationsbjælken udvid Deltag i et møde for at se en liste over links.
Trin 2 Vælg Søg i møder.
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Mødekalenderen vises.

Trin 3 Vælg fanerne for at navigere til forskellige visninger af mødekalenderen.
Trin 4 (Valgfri) Hvis du vil medtage tidligere møder på din liste, skal du vælge fanen I dag eller Daglig og markere

Vis tidligere møder.
Trin 5 (Valgfri) Hvis du vil vise en liste udelukkende med møder, der kræver registrering, skal du vælge fanen I

dag, Kommende, Daglig eller Ugentlig og markere Vis kun møder, der kræver registrering.

Tilmeld dig et møde fra mødekalenderen
Hvis du ikke har modtaget en e-mailinvitation til et møde, der kræver tilmelding, kan du tilmelde dig til det
fra mødekalenderen på dit Meeting center-websted.

Siden Tilmeld til et møde viser hvert møde, der kræver tilmelding. Hver side af mødekalenderen viser hvert
møde, der finder sted på en given dag, der kræver tilmelding, medmindre det ikke er angivet.

For at vælge et planlagt møde vælg indstillingsknappen til venstre for mødets emne. Når du har valgt et møde,
kan du vælge en af knapperne på værktøjsbjælken.

Om siden Mine WebEx-møder
Følgende visninger er tilgængelige for siden Mine WebEx-møder.

• Dagligt

• Ugentligt

• Månedligt

• Alle møder

Visningen Alle møder tillader dig at søge møder efter dag, vært, emne eller nøgleord.

BeskrivelseValgmulighed

Vælg for at åbne siden Præferencer, hvor du kan vælge
sprogindstillingen for din Meeting Center-hjemmeside.

Sprog link

Vælg for at åbne siden Præferencer, hvor du kan vælge
tidszoneindstillingen for din Meeting Center-hjemmeside.

Tidszone link

Åbner den daglige visning, der viser de planlagte møder for den
valgte dag.

Daglink

Åbner den ugentlige visning, der viser de planlagte møder for
den valgte dag.

Ugelink

Åbner den månedlige visning, der viser de planlagte møder for
den valgte dag.

Månedslink
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BeskrivelseValgmulighed

Indikerer at mødet er i gang.Grøn prik ved mødet

Vælg for at åbne tilmeldingen på siden, hvor du kan indtaste de
nødvendige informationer for at tilmelde dig til mødet.

Tilmeld link

Indikerer at dette er et personligt konferencemøde.Grønt telefonhåndsæt

Indtast et værtsnavn, mødeemne eller enhver tekst, der måtte vise
sig på dagsordenen, og vælg Søg.

Du kan ikke søge på et
mødenummer.

Bemærk

Søg efter ...

tekstfelt

Tilgængelig for
søgeresultatvinduet.

Bemærk
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K A P I T E L  4
Planlæg et møde

• Oversigt over Planlæg et møde, side 22

• Planlæg et møde med kvik-planlægningsprogram, side 23

• Planlæg et møde med det avancerede planlægningsprogram., side 23

• Tilføj et planlagt møde til dit kalenderprogram, side 24

• Start et møde fra din iPhone, side 24

• Tillad en anden bruger at planlægge møder for dig, side 25

• Om Kvik-planlægningsprogram, side 25

• Om siden Påkrævede oplysninger, side 27

• Om siden Dato og klokkeslæt, side 29

• Om siden Lydkonference, side 30

• Spørgsmål til Opsætning af en lydkonference, side 32

• Om siden Inviter mødedeltagere, side 34

• Om siden Vælg mødedeltagere, side 35

• Om siden Tilmelding, side 35

• Accepter eller afvis tilmeldingsanmodninger, side 36

• Om dagsordenen og velkomstsiden, side 37

• Om siden Tilføj/Vælg præsentation, side 39

• Om siden Indstillinger for møde, side 39

• Om siden med Mødedeltagernes privilegier, side 41

• Om siden Gennemse, side 41

• Vælg et sikkerhedsniveau for et planlagt møde, side 42

• Mødeskabeloner, side 42

• Brug en eksisterende skabelon til planlægning, side 43

• Bruge en eksisterende mødeskabelon til at oprette en ny skabelon, side 43
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• Om siden Møde planlagt (for mødeværter), side 44

• Om siden Mødeoplysninger (for mødeværter), side 44

• Om siden Mødeoplysninger (for mødedeltagere), side 44

Oversigt over Planlæg et møde
Meeting Center tilbyder flere måder at konfigurere møder på. Gennemse detaljerne for de forskellige midler
til planlægning af et møde, og vælg derefter det, der opfylder dine behov.

Har du travlt?

Brug kvik-planlægningsprogram med kun én side. Indtast blot nogle få detaljer, og du er klar til at være vært
for dit møde.

Leder du efter flere mødeindstillinger, såsom mulighed for at tilføje yderligere sikkerhed?

Brug avanceret planlægningsprogram. Indtast den detaljeringsgrad, du har brug for. Du kan planlægge eller
starte mødet fra enhver side i hjælpeprogrammet.

Vil du genbruge de oplysninger, du gemte i planlægningsprogrammet?

Du behøver ikke indtaste de samme oplysninger, hver gang du konfigurerer et møde. Hvis mødet gentager
sig regelmæssigt med de sammemødedeltagere, kan du konfigurere en hel rækkemøder. Hvis mødedetaljerne
(såsommødedeltagere, mødeindstillinger) er ens fra møde til møde, kan du gemme disse detaljer i en skabelon,
som du kan anvende på ethvert møde, du planlægger.

Behov for at redigere eller annullere dit møde?

Når du planlægger et møde, kan du ændre eller annullere det til enhver tid fra din e-mailbekræftelse eller fra
din mødeliste i Mit WebEx.

Hvis du beslutter at skifte fra avanceret planlægningsprogram til kvik-planlægningsprogram (eller fra
kvik-planlægningsprogram til avanceret planlægningsprogram), gemmes alle oplysninger, du har indtastet,
og er tilgængelige i det andet planlægningsprogram.

Bemærk

Et møde starter ikke automatisk på det planlagte tidspunkt. Hvis du, da du planlagde mødet, ikke valgte
indstillingen, som tillader deltagerne at oprette forbindelse til mødet før værten, skal du starte mødet, før
deltagerne kan oprette forbindelse til det.
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Planlæg et møde med kvik-planlægningsprogram
Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken udvid Vær vært for et møde, og vælg derefter Planlæg et møde.
Trin 3 Angiv detaljerne om dit møde.
Trin 4 Start eller planlæg mødet:

• Hvis mødets starttidspunkt er det aktuelle klokkeslæt, vælg Start.

• Hvis mødets starttidspunkt er efter det aktuelle klokkeslæt, vælg Planlæg.

Siden Planlagte møder vises og bekræfter, at mødet er planlagt. Du modtager også en e-mailbekræftelse,
der indeholder oplysninger om det planlagte møde.

Planlæg et møde med det avancerede planlægningsprogram.
Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken udvid Vær vært for et møde, og vælg derefter Planlæg et møde.

Siden Påkrævede oplysninger vises.

Hvis du ser kvik-planlægningsprogram, skal du vælge valgmuligheden for at gå til avanceret
planlægningsprogram.

Trin 3 Indtast de påkrævede oplysninger, og vælg derefter Næste.
Det avancerede planlægningsprogram fortsætter gennem 9 sider. Fortsæt med at indtaste oplysninger, og vælg
Næste for at fortsætte til den næste side.

På siden Gennemse skal du gennemse de oplysninger, du indtastede. Hvis du har behov for at lave ændringer,
skal du vende tilbage til den pågældende side i hjælpeprogrammet og redigere oplysningerne.

Trin 4 (Valgfri) Gem dine mødeindstillinger i en skabelon.
Hvis du har brug for at bruge disse samme mødeindstillinger (for eksempel med de samme mødedeltagere,
telefoniindstillinger og andre mødeoplysninger), skal du gemme indstillingerne i en mødeskabelon.

Trin 5 Start eller planlæg mødet:

• Hvis mødets starttidspunkt er det aktuelle klokkeslæt, vælg Start.

• Hvis mødets starttidspunkt er efter det aktuelle klokkeslæt, vælg Planlæg møde.
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Siden Planlagte møder vises og bekræfter, at mødet er planlagt. Du modtager også en e-mailbekræftelse, der
indeholder oplysninger om det planlagte møde.

Tilføj et planlagt møde til dit kalenderprogram
Når du planlægger et møde, kan du tilføje mødet til dit kalenderprogram, såsom Microsoft Outlook. Denne
valgmulighed gælder kun, hvis dit kalenderprogram understøtter iCalendar-standarden, et fælles format til
udveksling af kalender- og planlægningsoplysninger på tværs af internettet.

Hvis du inviterer mødedeltagere til et møde, indeholder e-mailinvitationen, de modtager, en mulighed for at
tilføje mødet til deres kalenderprogrammer.

Hvis du annullerer et møde, indeholder siden med bekræftelsesmeddelelsen for slettet møde og den
e-mailbekræftelse, som dumodtager, en valgmulighed, der tillader dig fjernemødet fra dit kalenderprogram.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Udfør en af følgende:

• På siden møde planlagt klik på Tilføj til min kalender.

• På siden møde opdateret klik på Opdater min kalender.

• På siden mødeoplysninger klik på Tilføj til min kalender.

• I e-mailbekræftelsen, som du modtager, når du planlægger eller redigerer et møde, skal du klikke på
linket for at tilføje mødet til din kalender.

En mødeoptegnelse åbner i dit kalenderprogram.

Trin 2 Vælg valgmuligheden til at acceptere mødeanmodningen. For eksempel i Outlook klik på Accepter for at
tilføje mødeoptegnelsen til din kalender.

Start et møde fra din iPhone
For detaljerede oplysninger om alle aspekter af brugen af din iPhone til at starte eller deltage i møder gå til
http://www.webex.com/apple/.

Hvis du modtog en e-mailinvitation, behøver du blot at trykke på mødelinket for at starte dit møde.Tip
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Inden du begynder

For at starte et WebEx-møde fra din iPhone skal du have oprettet din WebEx-konto fra profilsiden i din
iPhone-applikation.

Procedure

Trin 1 For at starte et møde fra siden Mine møder skal du trykke på det møde, du vil starte.
Trin 2 På den næste side tryk på Tilmeld/start.

WebEx Meeting Center-applikationen starter.

Tillad en anden bruger at planlægge møder for dig
Du kan give tilladelse til, at en eller flere brugere af Meeting Center planlægger møder på dine vegne. En
bruger, som du giver tilladelse til at planlægge møder, skal have en konto på dit Meeting Center-websted.

Når en bruger planlægger et møde for dig, vises mødet på din liste over møder på siden Mine møder. Du kan
derefter starte mødet og være vært for det, som du normalt gør, når du selv planlægger møder.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken vælgMit WebEx >Min profil.
Trin 3 Under Sessionsvalgmuligheder gør en eller begge af følgende:

• I boksen Tilladelse til planlægning skrives e-mailadresserne på de brugere, som du vil give tilladelse
til at planlægge møder. Adskil flere e-mailadresser med et komma eller semikolon.

• VælgVælg fra værtsliste for at vælge brugere fra en liste over alle brugere, der har konti på dit Meeting
Center-websted.

Trin 4 Vælg Opdatering.

Om Kvik-planlægningsprogram
Brug dette ensidede planlægningsprogram til at konfigurere et møde med blot nogle få museklik.

Din webstedsadministrator afgør, om dit websted viser Kvik-planlægningsprogram eller Avanceret
planlægningsprogram, en installationsguide der hjælper dig med at gennemgå processen til udvælgelse af
mødeindstillinger.

Hvis dit websted automatisk viser Avanceret planlægningsprogram, kan du nemt skifte til
Kvik-planlægningsprogram ved at vælge Vend tilbage til Kvik-planlægningsprogram i toppen af siden
Nødvendige oplysninger.
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Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere,
du vil invitere, en præsentation du vil vise, inden mødet starter, og andre indstillinger
du har brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Identificer din afdeling, dit projekt eller andre oplysninger, som din organisation
ønsker at forbinde med dine møder. Sporingskoder kan være valgfri eller påkrævede,
afhængigt af hvordan din webstedsadministrator konfigurerer dem.

Hvis din webstedsadministrator kræver, at du vælger en kode fra en foruddefineret
liste, vises en liste over koder. Vælg en kode fra listen til venstre. Gør derefter en af
følgende i boksen til højre:

• Hvis en liste over koder vises, skal du vælge en kode fra listen.

• Skriv en kode i kassen.

Sporingskoder

Kræv, at deltagere indtaster den konfigurerede adgangskode for at oprette forbindelse
til dit møde.

Dit websted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom
en minimumslængde og et minimum antal bogstaver, tal eller specialtegn. En
adgangskode:

• Må højst indeholde 16 tegn.

• Må ikke indeholde mellemrum eller nogle af de følgende tegn: \ ` “ / & < > ==
[ ]

Hver deltager, du inviterer til dit møde, modtager en e-mailinvitation, som
indeholder adgangskoden, medmindre du anmoder om, at adgangskoder ikke
vises i e-mailinvitationer.

Adgangskode

Bekræft adgangskode

Indstil mødets starttidspunkt og tidszone. For at vælge en anden tidszone skal du
vælge linket tidszone.

Den tidszone, du vælger, påvirker ikke indstillingen for tidszone for
mødekalenderen på siden Søg i møder. Du og hver mødedeltager kan vælge
tidszonen for din visning af kalenderen selvstændigt ved hjælp af
valgmuligheden Din tidszone på siden Indstillinger. For at få adgang til
denne side skal du klikke på Opsætning > Indstillinger i
navigationsbjælken.

Vigtigt

Klokkeslæt

Indtast, hvor lang tid du forventer, at mødet vil fortsætte. Mødet slutter ikke automatisk
efter den indstillede periode.

Varighed
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Til...Brug denne indstilling...

Skriv e-mailadresserne på de mødedeltagere, du vil invitere til dit møde.

Du kan skrive adresserne, adskille dem med et komma eller semikolon eller du kan
klikke på Vælg mødedeltagere for at vælge mødedeltagere fra din adressebog.

Når mødedeltagere inviteres til et planlagt møde, kan du udpege en eller
flere mødedeltagere som alternative værter for mødet. En alternativ vært
kan starte mødet og fungere som vært. Derfor skal en alternativ vært have
en brugerkonto på dit Meeting Center-websted.

Bemærk

Mødedeltagere

Tillad mødedeltagere placeret på det offentlige internet at oprette forbindelse til dit
møde. Hvis den ikke markeres, er det kun mødedeltagere på det samme interne
netværk, som kan oprette forbindelse.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig for Cisco Unified
MeetingPlace-brugere.

Bemærk

Tillad eksterne mødedeltagere

Standardindstillingerne for lydkonference vises. For at vælge en anden valgmulighed
skal du vælge Skift lydkonference.

Lydkonference

Indtast en brugerdefineret URL-adresse til at oprette et virtuelt mødelokale, hvor du
kan bruge Cisco Unified Video (CUVC) i dit møde.

Hvis du efterlader dette felt tomt, anvendes WebEx-møde-id som standard.

Når du starter dit WebEx-møde, vises CUVC-videopanelet automatisk.

Dette er en valgfri funktion, der skal aktiveres af din webstedsadministrator.

CUVC-møde-id

Om siden Påkrævede oplysninger
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere, du
vil invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter, og andre indstillinger, du har
brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon
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Til...Brug denne indstilling...

Vælg den type møde, du vil planlægge.

Listen inkluderer de mødetyper, der er tilgængelige for dit tjenesteydelse websted.

Ud over standard mødetyper kan listen indeholde en eller flere af de følgende indstillinger,
afhængigt af dine webstedsindstillinger:

• Personlig konference: Tillader dig at planlægge et personligt konferencemøde, der
begynder med en lyddel og automatisk inkluderer en online del, du kan oprette
forbindelse til senere. Du skal have mindst én Personlig konferencenummerkonto
angivet på sidenMit WebEx> Personlige konferencer for at kunne bruge denne
mødetype.

•MeetingPlace personlig konference: Gør det muligt at angive en Cisco Unified
MeetingPlace personlig konference, der bruger Cisco Unified
MeetingPlace-lydkonferencekonto til lydkonferencen.

Mødetype

Angiv dette møde i mødekalenderen.

For at øge mødets sikkerhed kan du vælge ikke at angive mødet i mødekalenderen. Fjern
blot fluebenet fra denne valgmulighed for at:

• Skjule oplysninger om mødet, såsom vært, emne og starttidspunkt.

• Hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang til mødet.

Angivet på kalender

Kræv, at deltagere indtaster den konfigurerede adgangskode for at oprette forbindelse til
dit møde.

Dit websted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom en
minimumslængde og et minimum antal bogstaver, tal eller specialtegn. En adgangskode:

• Må højst indeholde 16 tegn.

• Må ikke indeholde mellemrum eller nogle af de følgende tegn: \ ` “ / & < > == [ ]

Hver deltager, du inviterer til dit møde, modtager en e-mailinvitation, som indeholder
adgangskoden, medmindre du anmoder om, at adgangskoder ikke vises i
e-mailinvitationer.

Hvis du har valgt Personlig konference sommødetype, er den standard adgangskode
mødedeltageradgangskoden på din personlige konferencenummerkonto, der er angivet
for mødet.

Mødeadgangskode

Bekræft adgangskode

Identificer din afdeling, dit projekt eller andre oplysninger, som din organisation ønsker
at forbinde med dine møder. Sporingskoder kan være valgfri eller påkrævede, afhængigt
af hvordan din webstedsadministrator konfigurerer dem.

Hvis din webstedsadministrator kræver, at du vælger en kode fra en foruddefineret liste,
vises en liste over koder. Vælg en kode fra listen til venstre. Gør derefter en af følgende i
boksen til højre:

• Hvis en liste over koder vises, skal du vælge en kode fra listen.

• Skriv en kode i kassen.

Sporingskoder
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Til...Brug denne indstilling...

Indtast en brugerdefineret URL-adresse til at oprette et virtuelt mødelokale, hvor du kan
bruge Cisco Unified Video (CUVC) i dit møde.

Hvis du efterlader dette felt tomt, anvendes WebEx-møde-id som standard.

Når du starter dit WebEx-møde, vises CUVC-videopanelet automatisk.

Dette er en valgfri funktion, der skal aktiveres af din webstedsadministrator.

CUVC-møde-id

Om siden Dato og klokkeslæt
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere, du
vil invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter, og andre indstillinger, du
har brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Indstil mødets starttidspunkt og tidszone. For at vælge en anden tidszone skal du vælge
linket tidszone.

Den tidszone, du vælger, påvirker ikke indstillingen for tidszone for
mødekalenderen på siden Søg i møder. Du og hver mødedeltager kan vælge
tidszonen for din visning af kalenderen selvstændigt ved hjælp af
valgmulighedenDin tidszone på siden Indstillinger. For at få adgang til denne
side skal du vælge Opsætning > Indstillinger i navigationsbjælken.

Vigtigt

Mødetid

Tillad mødedeltagere at oprette forbindelse til mødet et fastlagt antal minutter før mødets
starttidspunkt.

Hvis du rydder dette afkrydsningsfelt eller indstiller denne valgmulighed til
0 minutter, skal du starte mødet, før mødedeltagerne kan oprette forbindelse
til det.

Bemærk

Mødedeltagere kan oprette forbindelse
[x] minutter inden starttidspunktet

Hvis du tillader mødedeltagerne at oprette forbindelse til mødet før det planlagte
starttidspunkt, kan du også give mødedeltagerne lov til at oprette forbindelse til
WebEx-lydkonferencen, før mødet starter.

Du konfigurerer WebEx-lydkonferencen på den næste side.

Mødedeltagere kan også oprette
forbindelse til lydkonference

Indtast, hvor lang tid du forventer, at mødet vil fortsætte. Mødet slutter ikke automatisk
efter den indstillede periode.

Anslået varighed
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Til...Brug denne indstilling...

Indstil gentagelsesmønster for dette møde. Du kan navigere til og fjerne et bestemt møde
fra siden Mine møder.

Ingen: Angiver, at mødet ikke gentages.

Dagligt: Gentager mødet hver dag, indtil den valgte slutdato.

• Hver [x] dage: Gentager mødet, efter det angivne antal dage er gået.

• Hver ugedag: Gentager mødet hver dag, fra mandag til fredag.

Ugentlig: Gentager mødet efter et bestemt antal uger, indtil den valgte slutdato.

• Hver [x]. uge på: Angiver ugedagen, hvor mødet gentages, og det antal uger der
skal gå, før mødet gentages.

• Søndag - Lørdag: Angiver den dag, hvor mødet gentages. Du kan vælge en eller
flere dage.

Månedlig: Gentager mødet hver måned, indtil den valgte slutdato.

• [x] dag i hver [x] måned: Angiver dagen i måneden, hvor mødet gentages, og det
antal måneder der skal gå, før mødet gentages.

• [x] [x] i hver [x] måned: Angiver den bestemte uge og dagen i ugen, hvor mødet
gentages, og det antal måneder der skal gå, før mødet gentages.

Årlig: Gentager mødet hvert år, indtil den valgte slutdato.

• Hver [måned] [dato]: Angiver den bestemte måned og dato, hvor mødet skal
gentages hvert år.

• [x] [dag] i [måned]:Angiver bestemt uge, ugedag ogmåned, hvor mødet gentages
hvert år

Gentagelse

Om siden Lydkonference
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over
mødedeltagere, du vil invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter,
og andre indstillinger, du har brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon
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Til...Brug denne indstilling...

Angiver, at mødet inkluderer en integreret lydkonference. Hvis du vælger denne
valgmulighed, skal du vælge en af følgende typer af telekonferencer:

• Vis gratisnummer:Hvis deltagerne ringer op til konferencen, kan de ringe
til et gratisnummer.

• Vis globale indgående opkaldsnumre:Denne valgmulighed giver en liste
med numre - såsom gratisnumre eller lokalnumre - som deltagere i andre
lande kan ring op til for at oprette forbindelse til lydkonferencen.

• Aktiver telekonferencens CLI-godkendelse, når deltagerne ringer op

CLI (caller line identification) er en form for opkalds-id, en intelligent
telefontjeneste der viser telefonnummeret på personen, der ringer op, før
opkaldet besvares. Hvis du bruger WebEx-lydkonferencer, kan du hjælpe
deltagerne med at oprette forbindelse til mødet hurtigere, hvis deltagerne
har:

◦ en WebEx- værtskonto

◦ gemt deres telefonnumre i deres WebEx-profiler

Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for brugere af Cisco Unified
MeetingPlace.

Vælg konferencetype: WebEx-lyd

Viser de personlige lydkonferencekonti, du har konfigureret i området Personlige
konferencer i Mit WebEx. Vælg den konto, du vil bruge til dit møde. Du kan
oprette op til tre konti.

Vælg Rediger for at lave ændringer, såsom opdatering af abonnent eller
mødedeltageradgangskode.

Hvis du endnu ikke har konfigureret nogen konti, vælg Konfigurer personlig
konferencekonto for at komme i gang. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig
for brugere af Cisco Unified MeetingPlace.

Vælg konferencetype: Personligt
konferencenummer

Angiver, at mødet inkluderer en anden telekonference, end den tjenesteydelsen
leverer.

Vejledninger: Giver plads til, at du kan skrive vejledninger til, hvordan man
opretter forbindelse til telekonferencen.

Vejledninger til enhver valgmulighed for telekonference, som du vælger, vises
automatisk:

• På siden med mødeoplysninger på dit websted, som deltagerne kan se, før
du starter mødet

• I e-mailinvitationer, hvis du inviterer deltagere ved hjælp af indstillingerne
på siden Planlæg et møde

• I fanen Info, som vises i indholdsvisningen i mødevinduet

• I dialogboksen Tilmeld telekonference, som findes i deltagernes
mødevinduer, når de deltager i mødet

Vælg konferencetype: Andre
telekonferencetjenester
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Til...Brug denne indstilling...

Angiver, at mødet inkluderer en integreret lydkonference med din Cisco Unified
MeetingPlace-lydkonferencekonto. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du
vælge konferencetypen:

•Mødedeltageres opkald: Vælg, om kunderne skal ringe til et nummer for
at deltage

•Mødedeltagere modtager et opkald: Vælg, om kunderne skal indtaste et
telefonnummer og modtage et opkald fra konferenceservice.

En deltager skal have en direkte telefonlinje for at kunne modtage et opkald
fra konferenceservice. En deltager uden en direkte telefonlinje kan dog
deltage i en lydkonference ved at ringe op til et opkaldsnummer, som altid
er tilgængeligt i mødevinduet.

Vælg konferencetype: Cisco Unified
MeetingPlace-lydkonference

Angiver, at du ønsker at konfigurere en integreret VoIP-konference for mødet.
Hvis dette vælges, kan du fortsat konfigurere en traditionel telekonference for
mødet.

• Du skal starte VoIP, efter du starter mødet.

• Kun deltagere, hvis computere opfylder systemkravene for integreret
VoIP-session, kan deltage i konferencen.

Ingen: Angiver, at mødet ikke indeholder en telekonference, eller mødet
inkluderer en telekonference, som du vil give oplysninger om, for deltagere der
anvender en anden metode end din mødeservice.

Vælg konferencetype: Brug udelukkendeVoIP

Spørgsmål til Opsætning af en lydkonference
Hvilken slags lydkonferencer er tilgængelige?

For at levere lyd under et møde kan du bruge en af følgende stemmekonferencetjenesteydelser:

• Integreret opkaldstelekonference: En integreret telekonference som en deltager kan oprette forbindelse
til ved at ringe på et telefonnummer. Nummeret, der skal ringes til, vises automatisk i en meddelelsesboks,
når en deltager opretter forbindelse til et møde. Hvis dinmødeservice leverer gratis opkaldstelekonference,
er både et gratisnummer og et betalingsnummer tilgængelige. Indstillingen for globale indgående opkald
giver en liste over numre, såsom gratis- eller lokalnumre, som deltagere i andre lande kan ringe til for
at deltage i telekonferencen.

• Integreret tilbagekaldstelekonference: En telekonference som en deltager kan oprette forbindelse til
ved at opgive hans eller hendes telefonnummer, når de deltager i et møde. Deltageren indtaster hans
eller hendes nummer i en dialogboks, der vises, når han eller hun opretter forbindelse til mødet.
Telekonferenceservicen ringer til deltageren på det nummer, som han eller hun har opgivet.

• Hvis dit websted inkluderer den internationale tilbagekaldsvalgmulighed, kan deltagerne i andre lande
modtage et opkald. For yderligere oplysninger om denne valgmulighed skal du forhøre dig med
webstedsadministratoren for din mødeservice.
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• Tredjeparts- eller intern telekonference: Enhver telekonferenceservice end den integrerede
telekonferenceservice. Du kan bruge en hvilken som helst tredjepartstelekonferenceservice eller internt
telekonferencesystem og give vejledninger til deltagelse i en telekonference, når du opretter et møde.
Dine vejledninger vises automatisk i en meddelelsesboks, når en deltager opretter forbindelse til mødet.

Hvad er systemkravene for VoIP?

For at bruge VoIP skal du kontrollere, at din computer opfylder følgende systemkrav:

• Et understøttet lydkort

For en aktuel liste over understøttede lydkort se siden Ofte stillede spørgsmål på dit Meeting
Center-websted. Du har adgang til denne side fra dit websteds supportside.

• Højttalere eller hovedtelefoner

• Mikrofon hvis du ønsker at tale under konferencen

• For at opnå bedre lydkvalitet og større bekvemmelighed skal du bruge en computer med et headset med
en højkvalitetsmikrofon.

Hvornår bør jeg inkludere VoIP?

• Dit møde har mødedeltagere, der er langt væk og som ikke ønsker at betale for langdistance-telefonopkald.

• Dit møde vil ikke medføre megen kommunikation, for eksempel vil deltagerne lytte til en præsentation
i stedet for at engagere sig i en diskussion.

• Du ønsker at minimere omkostninger til stemmekonference til mødet.

Kontroller, at din computer opfylder minimum systemkrav for VoIP. For detaljer se Om siden
Lydkonference, på side 30.

Hvad er en dobbelt tilstands-stemmekonference, og hvornår skal jeg bruge den?

Du kan konfigurere en dobbelt tilstands-stemmekonference for et planlagt eller øjeblikkeligt møde, det vil
sige en stemmekonference, der omfatter både en telekonference og VoIP. I en dobbelt
tilstands-stemmekonference kan deltagerne bruger begge typer tjenesteydelse.

I en dobbelt tilstands-stemmekonference kan en deltager lytte til lyd ved hjælp af enten en telefon eller højttalere
tilsluttet til sin computer. For at tale kan en deltager bruge enten en telefon eller en mikrofon tilsluttet til sin
computer.

Deltagere i en telekonference kan kun tale til og høre andre deltagere i telekonferencen. På samme måde
kan deltagere, der bruger VoIP, kun tale til og høre andre deltagere, der anvender VoIP. Valgmuligheden
dobbelt tilstands-konference er normalt velegnet til et møde, hvor deltagerne kun skal lytte til en
præsentation og ikke kommunikere i stemmekonferencen.

Bemærk

Alle deltagere kan lytte til en præsentation, hvis præsentationsværten taler ind i både en telefon og enmikrofon.
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Om siden Inviter mødedeltagere
Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere,
du vil invitere, en præsentation, du vil vise indenmødet starter, og andre indstillinger,
du har brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Skriv e-mailadresserne på de mødedeltagere, du vil invitere til dit møde.

Du kan skrive adresserne, adskille demmed et komma eller semikolon, eller du kan
vælge Vælg mødedeltagere for at vælge mødedeltagere fra din adressebog.

Når mødedeltagere inviteres til et planlagt møde, kan du udpege en eller
flere mødedeltagere som alternative værter for mødet. En alternativ
vært kan starte mødet og fungere som vært. Derfor skal en alternativ
vært have en brugerkonto på dit Meeting Center-websted.

Bemærk

Mødedeltagere

Tillad mødedeltagere placeret på det offentlige internet at oprette forbindelse til dit
møde. Hvis den ikke markeres, er det kun mødedeltagere på det samme interne
netværk, som kan oprette forbindelse.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig for Cisco Unified
MeetingPlace-brugere.

Bemærk

Tillad eksterne mødedeltagere

Tilføj en anmodning til e-mailinvitationer til mødedeltagere for at kontrollere, at
disse komponenter er installeret på deres computere, så der kan afspilles en
UCF-mediefil:

• Flash Player til afspilning af en Flash-film eller interaktive Flash-filer

• Windows Media Player til afspilning af lyd-eller videofiler

Denne valgmulighed er nyttig, hvis du eller en anden præsentationsvært
planlægger at dele en UCF-multimediepræsentation eller enkeltvise
UCF-mediefiler under mødet.

Anmod om, at deltagere verificerer
multimedieafspillere, før de deltager i møde

Udeluk adgangskode fra e-mailinvitationer: Hvis du inviterer mødedeltagere til
et møde, vises mødeadgangskoden ikke i de e-mailinvitationer, mødedeltagerne
modtager. Du skal levere adgangskoden til mødedeltagere på anden måde, såsom
via telefonen.

Kræver, at mødedeltagere har en konto på dette websted for at kunne oprette
forbindelse til dette møde: Alle mødedeltagere skal have en brugerkonto på dit
websted for at kunne deltage i mødet.

For oplysninger om, hvordan mødedeltagere kan få en brugerkonto, kan du forhøre
dig med din administrator.

Sikkerhed
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Om siden Vælg mødedeltagere
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Lader dig vælge den adressebog, hvorfra du vil vælge mødedeltagere. Kontakterne, du vælger i
adressebogen, vises i kassen. De følgende adressebøger er tilgængelige:

Personlige kontakter: Inkluderer alle individuelle kontakter, du har tilføjet til din personlige
adressebog. Hvis du bruger Microsoft Outlook, kan du importere de personlige kontakter, som du
gemmer i en Outlook-adressebog eller -mappe, til denne liste over kontakter.

Virksomhedens adressebog: Din organisations adressebog, som inkluderer alle kontakter, som
din webstedsadministrator har tilføjet til den. Hvis din organisation bruger en Microsoft Exchange
global adresseliste, kan din webstedsadministrator importere sine kontakter til denne adressebog.

Adressebog

Mødedeltager: Tilføjer de valgte kontakter til listen over mødedeltagere.

Skift Host: Tilføjer de valgte kontakter som alternative værter på listen over mødedeltagere. En
alternativ vært modtager en e-mailinvitation, der indeholder oplysninger om, hvordan man fungerer
som alternativ vært. En alternativ vært kan starte mødet og fungere som vært. Hvis du opretter
forbindelse til mødet, efter en alternativ vært har startet eller oprettet forbindelse til det, påtager
du dig ikke automatisk rollen som vært.

En alternativ vært skal have en brugerkonto på dit websted for din mødeservice.

Inviter som

Om siden Tilmelding

Hvis du automatisk accepterer tilmeldingsanmodninger for et møde, der kræver en adgangskode, og en
mødedeltager tilmelder sig, efter mødet allerede er startet, kan mødedeltageren deltage i mødet med det
samme, uden at opgive adgangskoden. Derfor, for at sikre et møde mod uautoriseret adgang, skal du fjerne
markeringen af afkrydsningsfeltet til automatisk accept af alle tilmeldingsanmodninger ogmanuelt acceptere
eller afvise alle tilmeldingsanmodninger.

Hvis du ikke accepterer tilmeldingsanmodninger automatisk for et møde, der kræver en adgangskode, og
en mødedeltager tilmelder sig, efter mødet allerede er startet, kan deltageren ikke deltage i mødet, før han
eller hun modtager en e-mailbekræftelse af tilmeldingen og kan opgive mødeadgangskoden. Under mødet
kan du kontrollere tilmeldingsanmodninger i dit e-mailprogram og acceptere dem for at give mødedeltagere
lov til at deltage i mødet.

Vigtigt

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere, du vil
invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter, og andre indstillinger, du har brugt
i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon
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Til...Brug denne indstilling...

• Ingen: Angiver, at mødedeltagerne ikke behøver at tilmelde sig mødet.

• Kræver mødedeltagertilmelding: Alle mødedeltagere skal tilmelde sig for at kunne
deltage i mødet. En mødedeltager kan ikke deltage i mødet, før du accepterer hans eller
hendes tilmeldingsanmodning.

Påkrævet tilmelding tillader dig at:

◦ Se en liste over mødedeltagere for at afgøre, om de er tilmeldt til mødet

◦ Få mødedeltagernes navne, e-mailadresser og eventuelle yderligere personlige
oplysninger, før de kan deltage i mødet

◦ Accepter eller afvis individuelle tilmeldingsanmodninger

◦ Øg sikkerheden for dit møde

Tilmelding

Vælg hvilke oplysninger, mødedeltagere skal opgive for at tilmelde sig til mødet. Oplysninger,
som du ikke vælger, vises stadig på formularen, men mødedeltagerne behøver ikke opgive
dem for at tilmelde sig mødet.

Få detaljerede
mødedeltageroplysninger

Accepter automatisk alle tilmeldingsanmodninger, og tillad alle registranter at deltage i mødet.
Du modtager ikke tilmeldingsanmodninger. Hvis denne valgmulighed ikke er valgt, skal du
acceptere eller afvise hver tilmeldingsanmodning individuelt ved hjælp af indstillingerne på
dit websted for din mødeservice.

Accepter automatisk alle
tilmeldingsanmodninger

Accepter eller afvis tilmeldingsanmodninger
Procedure

Trin 1 Log ind på dit mødetjenesteydelseswebsted.
Trin 2 I navigationsbjælken skal du vælge Mit WebEx.

Siden Mine møder vises med en liste over alle møder, som du har planlagt.

Trin 3 Klik på mødeemnelinket i listen over møder, for hvilket du vil acceptere eller afvise tilmeldingsanmodninger.
Siden Mine møder vises.

Trin 4 VælgMødedeltagere.
Siden Tilmeldte deltagere vises med en liste over deltagere, der har tilmeldt sig til mødet.

Trin 5 Marker afkrydsningsfeltet for hver mødedeltager, du vil acceptere eller afvise en tilmeldingsanmodning for.

• For at vælge alle mødedeltagere, der i øjeblikket findes på listen, vælg Vælg alle.

• For at slette alle valg på den aktuelle liste vælg Slet alle.

Trin 6 Vælg at godkende eller afvise udvalgte tilmeldingsanmodninger.
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• Vælg Accepter for at godkende tilmeldingsanmodninger for alle valgte mødedeltagere

• Vælg Afvis for at afvise tilmeldingsanmodninger for alle valgte mødedeltagere.

Du kan sortere listen over tilmeldte mødedeltagere ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Du kan også åbne siden Tilmeldte mødedeltagere ved at markere mødet på den offentlige side Søg i
møder. Vælg derefter Få info > Mødedeltagere.

Tip

Om dagsordenen og velkomstsiden
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere, du
vil invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter, og andre indstillinger, du
har brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Sæt dagsordenen for mødet. Du kan skrive op til 2500 tegn, herunder mellemrum og
tegnsætning. Dagsordenen vises på siden med mødeoplysninger for mødet på dit
mødetjenesteydelseswebsted.

Dagsorden

Tillader dig at vælge en skabelon til fanen Info, der vises i indholdvisningen under mødet.
Fanen Info indeholder oplysninger om mødet, såsom:

• Mødevært

• Telekonference-telefonnumre

• Værtsnøgle (hvis du er værten)

Hvis du bruger WebEx Sales Center: Du kan kun vælge en anden skabelon, hvis
din webstedsadministrator har stillet en eller flere tilpassede Info-faneskabeloner
til rådighed for din mødeservice.

Skabeloner til fanen oplysninger

Vælg en præsentation eller et dokument til automatisk deling, efter en deltager opretter
forbindelse til mødet. Denne valgmulighed er nyttig, hvis du tillader mødedeltagerne at
oprette forbindelse til mødet før værten.

Den fil, du vælger, skal:

• Være i formatet Universal Communications Format (UCF). For oplysninger om
oprettelse af UCF-filer se vejledningen Sådan kommer du i gang med WebEx
Universal Communications Toolkit, som er tilgængelig på webstedet for din
mødeservice.

• Findes i dine personlige mapper på webstedet for din mødeservice. Du kan vælge
en UCF-fil, der allerede findes i dine mapper, eller overføre en ny fil til dine mapper,
når du planlægger et møde.

Del automatisk præsentation eller
dokument, når en deltager opretter
forbindelse til mødet
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Til...Brug denne indstilling...

Få præsentationsdias eller dokumentsider til at bladre automatisk fremad i
indholdsvisningen med et tidsinterval, du selv vælger.

• Vælg kun denne indstilling, hvis præsentationen eller dokumentet indeholder flere
dias eller sider.

• Vælg ikke denne valgmulighed, hvis præsentationen eller dokumentet indeholder
UCF-mediefiler.

Kontinuerlig afspilning: Kun tilgængelig, hvis du vælger Start automatisk.
Angiver, at delt præsentation eller dokument genstarter, når den er færdig, og
fortsætter med at bladre fremad automatisk.

Bladr en side frem, hvert [x] sekund: Kun tilgængelig, hvis du vælger Start
automatisk. Lader dig at vælge hyppigheden, hvormed dias eller sider bladres
automatisk fremad.

Tillad deltagere at kontrollere fil: Lad deltagere navigere uafhængigt i præsentationen
eller dokumentet i deres visningsprogrammer. Dias eller sider bladrer ikke fremad
automatisk.

Vælg denne valgmulighed, hvis præsentationen eller dokumentet kun indeholder ét dias
eller en side, eller hvis den/det indeholder UCF-multimedieobjekter, såsom lyd- eller
videoobjekter.

Start automatisk

Vælg denne valgmulighed for at få vist siden Lynstart for værten og præsentationsværten
i begyndelsen af mødet. Hvis den ikke er markeret, vises siden Info i begyndelsen af
mødet.

Siden Lynstart giver nem adgang til deling af et dokument, en applikation, en webbrowser
eller et andet element med deltagerne.

Lynstart

Hvis du deler en UCF-multimediepræsentation, der indeholder multimediefiler, såsom lyd- eller videofiler,
skal du følge disse retningslinjer:

Vigtigt

• Kontroller, at hver mediefil er indlejret i præsentationsfilen eller findes på en offentlig tilgængelig
webserver. Hvis præsentationen indeholder et link til en mediefil, der ligger på din computer, kan
deltagere ikke se denne mediefil. For flere oplysninger om oprettelse af
UCF-multimediepræsentationer se vejledningen Sådan kommer du i gang med WebEx Universal
Communications Toolkit, som er tilgængeligt på dit Meeting Center websted.

• Vælg Tillad deltagere at kontrollere filen på dagsordenen og velkomstsiden. Hvis du ikke vælger
denne valgmulighed, vil sider eller dias i dokumentet eller præsentationen automatisk bladre fremad,
hvilket kan forhindre deltagerne i at se mediefilerne.

• Kontroller, at hver enkelt mediefil er indstillet til at blive afspillet automatisk for deltagerne. For
yderligere oplysninger om denne valgmulighed for en UCF-mediefil se vejledningen Sådan kommer
du i gang medWebEx Universal CommunicationsToolkit, som er tilgængeligt på dit Meeting Center
websted.
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Om siden Tilføj/Vælg præsentation
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Den fil, du vælger, skal være i formatet WebEx Universal Communications (UCF).Tip

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en UCF-præsentation eller et dokument, der findes på din computer, og overfør
den til dine personlige mapper.

For at overføre en fil vælges mappen, du ønsker at overføre filen til, under Vælg.
Vælg Søg, vælg filen på din computer og vælg derefter Åbn og Overfør.

Overfør en fil til Mine mapper

Vælg en UCF-præsentation eller et dokument, der allerede findes i dine personlige
mapper.

Den fil, du vælger, afspilles automatisk for en deltager, når deltageren logger ind i
mødet.

Vælg en præsentation til automatisk
deling

Om siden Indstillinger for møde
Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over mødedeltagere, du
vil invitere, en præsentation, du vil vise inden mødet starter, og andre indstillinger, du har
brugt i et tidligere møde og gemt som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Vælg hvilke indstillinger for møde, der er tilgængelige under mødet. Hvis en valgmulighed
ikke er valgt, er den ikke tilgængelig under mødet.

En præsentationsvært kan slå en valgmulighed til eller fra under mødet

Indstillinger for møde:

Angiver, at indstillinger er tilgængelige for chat i mødevinduet under mødet.Chat
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Til...Brug denne indstilling...

Angiver, at indstillinger er tilgængelige for video i mødevinduet under mødet.

Tænd for højkvalitetsvideo: Video kan have en opløsning på op til 360p (640x360).
Dog afhænger kvaliteten af den video, som deltagerne kan sende og modtage, af hver
enkelt deltagers webcam, computerkapacitet og netværkshastighed.

Tænd forHD-video: Tillader deltagere at sende eller modtageHD-videomed en opløsning
på op til 720p. Dog afhænger kvaliteten af den video, som deltagerne kan sende og
modtage, af hver enkelt deltagers webcam, computerkapacitet og netværkshastighed.

Vis videominiatureikoner: Tillader deltagere at skifte fra at se Deltagerliste til
videominiatureikoner af deltagere. Hvis denne valgmulighed er slået fra, vil deltagerne
kun se den aktive talers video og deres egne visninger.

Video

Angiver, at indstillinger for notetagning er tilgængelige i mødevinduet under mødet.

Tillad deltagere at tage noter: Lader alle deltagere tage deres egne noter under mødet
og gemme dem på deres computere.

Enkelt referent: Lader kun én deltager tage noter under mødet. Som standard er værten
denne referent, men kan udpege en anden deltager som referent under mødet. En referent
kan udgive noter i alle deltagernes Mødevinduer på hvilket som helst tidspunkt under
mødet. Værten kan sende en afskrift af noterne til deltagerne til enhver tid

Noter

Lader én deltager, den ansvarlige for undertekster, afskrive noter under mødet. Funktionen
til undertekster er nyttig, hvis hørehæmmede deltager i mødet. Som standard, er værten
ansvarlig for undertekster, men kan udpege en anden deltager, som ansvarlig for
undertekster, under mødet. Meeting Manager udgiver undertekster i alle deltagernes
mødevinduer, når den ansvarlige person trykker på knappen Enter på hans eller hendes
tastatur. Således udgives noter normalt en linje ad gangen. Værten kan til enhver tid sende
en afskrift af underteksterne til deltagerne.

Aktiver skjulte undertekster

Angiver, at præsentationsværten kan udgive filer og mødedeltagere kan downloade dem
under et møde.

Filoverførsel

Tillader mødedeltagere at dele Universal Communications Format (UCF)mediefiler under
mødet, enten i en UCF-multimediepræsentation eller som enkeltvise UCF-mediefiler. En
mødevært, der også er præsentationsvært, kan altid dele UCF-mediefiler, uanset om du
markerer dette afkrydsningsfelt eller ej.

Indstillingerne for beskeder gælder kun, hvis du vælger en integreret
telekonference på siden Telekonference i det avancerede planlægningsprogram.

Bemærk

Aktiver UCF-multimedier for alle
mødedeltagere

En præsentationsvært kan ændre standardprivilegier for alle mødedeltagere eller enkelte mødedeltagere
på ethvert tidspunkt under et møde.

Bemærk
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Om siden med Mødedeltagernes privilegier
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Brug denne indstilling...

Vælg en skabelon, og brug indstillingerne gemt i denne skabelon til
dette møde.

Du kan spare tid ved at bruge en skabelon, der indeholder listen over
mødedeltagere, du vil invitere, en præsentation, du vil vise indenmødet
starter, og andre indstillinger, du har brugt i et tidligere møde og gemt
som en skabelon.

Indstil indstillinger vha. skabelon

Vælg privilegier, som du ønsker, at mødedeltagere skal have, når mødet
begynder:

En præsentationsvært kan tildele alle privilegier eller fjerne
dem fra mødedeltagere under et møde.

Bemærk

Privilegier

Kommenter alle delte dokumenter eller præsentationer, eller skriv og
tegn på delte whiteboards, der vises i deres visningsprogram, ved hjælp
af værktøjsbjælken, der vises over indholdsvisningen. Enmødedeltagers
kommentarer er synlige for alle deltagere.

Kommenter

Anmod præsentationsværten om at give dem ekstern kontrol over en
delt applikation, webbrowser eller desktop.

Kontroller applikationer, webbrowser eller desktop
eksternt

Se alle sider, dias eller whiteboards, der vises i deres
visningsprogrammer til indhold. Dette privilegium tillader
mødedeltagere at navigere uafhængigt gennem sider, dias eller
whiteboards.

Vis enhver side

Indtast 00 på ethvert tidspunkt under en telekonference for at kontakte
operatøren for din telekonferenceservice.

Kun tilgængelig hvis dit websted inkluderer valgmuligheden privat
operatør.

Kontakt operatøren privat

Send private chat-meddelelser til en anden deltager. Private
chat-meddelelser vises kun i modtagerens Chat-visningsprogram.

Vært: Chat privat med mødeværten.

Præsentationsvært: Chat kun privat med præsentationsværten.

Alle mødedeltagere: Chat privat med enhver anden mødedeltager.

Deltag i privat chat med:

Om siden Gennemse
Fra siden Gennemse kan du:
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• Gennemse alle de oplysninger, du har indtastet på hver side i det avancerede planlægningsprogram.

• Foretag eventuelle ændringer, vend tilbage til den side, hvor du indtastede oplysningerne, og indtast de
nye oplysninger.

• I stedet for at bruge indstillingerne og valgmulighederne, du lige har valgt i planlægningsprogrammet,
skal du erstatte disse indstillinger med dem i en af mødeskabelonerne.

Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du vælge Planlæg eller Start.

Vælg et sikkerhedsniveau for et planlagt møde
Når du planlægger et møde, kan du levere sikkerhed til mødet med disse midler:

• Kræv en adgangskode:Mødedeltagere skal opgive adgangskoden, du oprettede, før de kan oprette
forbindelse til mødet. For yderligere oplysninger se Om siden Påkrævede oplysninger, på side 27.

• Afvis at angive dette møde i mødekalenderen: Et ikke angivet møde vises ikke i mødekalenderen på
siden søg i møder eller på din side til personlige møder. For at deltage i et ikke angivet møde skal
mødedeltagerne opgive et unikt mødenummer. For yderligere oplysninger se Om siden Påkrævede
oplysninger, på side 27.

• Udeluk mødeadgangskoden fra e-mailinvitationer: Hvis du inviterer deltagere til et møde, kan du
forhindre, at adgangskoden vises i e-mailinvitationer, som dit Meeting Center-websted automatisk sender
til mødedeltagere. For yderligere oplysninger se Om siden Påkrævede oplysninger, på side 27.

• Kræver, at mødedeltagere logger ind på: Du kan kræve, at mødedeltagerne skal have en brugerkonto
på dit Meeting Center-websted for at deltage i mødet. Således skal mødedeltagere logge ind på dit
websted, før de kan deltage i mødet. For yderligere oplysninger se Om siden Inviter mødedeltagere, på
side 34.

Vælg et sikkerhedsniveau baseret på mødets formål. Hvis du for eksempel planlægger et møde for at drøfte
din virksomheds skovtur, behøver du sandsynligvis kun at opsætte en adgangskode for mødet. På den
anden side, hvis du planlægger et møde, hvor du vil drøfte følsomme finansielle data, ønsker du muligvis
ikke at angive mødet i mødekalenderen. Du kan også vælge at begrænse adgangen til mødet, når alle
deltagere har oprettet forbindelse til mødet.

Tip

Mødeskabeloner
Hvis du mødes med den samme gruppe personer og ofte planlægger et møde med de samme sporingskoder,
lydindstillinger og andre mødeindstillinger, kan du gemme disse indstillinger i en skabelon. Når du konfigurerer
det første møde, kan du gemme indstillingerne i en skabelon. Senere, når det er tid til at planlægge et nyt
møde, kan du vælge skabelonen fra enhver side på kvik-planlægningsprogram eller avanceret
planlægningsprogram.

Du har tre måder at bruge en eksisterende mødeskabelon på:

• Brug skabelonen uden at gemme ændringer lavet til den

• Lav ændringer til skabelonindstillingerne, og gem ændringerne i skabelonen
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• Lav ændringer til skabelonindstillingerne, og gem dem i en ny skabelon

Brug en eksisterende skabelon til planlægning
Du kan bruge skabelonen uden at lave ændringer til nogle detaljer, eller du kan lave ændringer på enhver side
i planlægningsprogrammet.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken udvid Vær vært for et møde, og vælg derefter Planlæg et møde.
Trin 3 Vælg skabelonen, du vil bruge i rullegardinmenuen Konfigurer indstillinger ved hjælp af skabelon.
Trin 4 (Valgfrit) Lav ændringer til indstillingerne på enhver side.

For eksempel kan du tilføje eller fjerne deltagere eller vise en ny præsentation, når deltagerne opretter
forbindelse til mødet. Bare gå til siden i planlægningsprogrammet, som du vil ændre.

Trin 5 For at starte eller planlægge mødet skal du gøre følgende:

• Hvis mødets starttidspunkt er det aktuelle klokkeslæt, vælg Start for at starte mødet.

• Hvis mødets starttidspunkt er efter det aktuelle klokkeslæt, vælg Planlæg.

Siden Planlagte møder vises og bekræfter, at mødet er planlagt. Du modtager også en e-mailbekræftelse, der
indeholder oplysninger om det planlagte møde.

Bruge en eksisterende mødeskabelon til at oprette en ny
skabelon

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken udvid Vær vært for et møde, og vælg derefter Planlæg et møde.
Trin 3 Vælg skabelonen, du vil bruge i rullegardinmenuen Konfigurer indstillinger ved hjælp af skabelon.
Trin 4 Lav ændringer til detaljerne på enhver side.

For eksempel kan du tilføje eller fjerne deltagere, ændre mødetidspunktet eller tilføje et multimediedokument,
der skal vises, før mødet begynder.

Trin 5 For at overskrive den aktuelle skabelon med dine ændringer skal du gøre følgende:
a) Vælg Gem som skabelon.

Du ser en liste over skabeloner, du kan tildele disse nye indstillinger til.
b) Vælg den skabelon, du vil ændre, og vælg Gem.
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Der vises en meddelelsesboks, der spørger dig, om du vil erstatte den valgte skabelon med den redigerede
skabelon.

c) Vælg OK.
d) Indtast et navn på denne nye version af skabelonen, og vælg derefter Gem.

Den oprindelige skabelon er ikke
ændret.

Bemærk

Trin 6 For at gemme dine ændringer i en ny skabelon skal du gøre følgende:
Vælg Gem som skabelon.

I boksen Skabelonnavn skal du skrive et navn for denne skabelon og derefter vælge Gem.

Om siden Møde planlagt (for mødeværter)
Denne side med bekræftelse vises, efter du har planlagt et møde.

Hvad du kan gøre på denne side

• Tilføj dette møde til din mødekalender (MS Outlook eller Lotus Notes)

• Rediger detaljer for det møde, du lige har planlagt

Om siden Mødeoplysninger (for mødeværter)
Denne side indeholder detaljer om et møde, du har planlagt.

Hvad du kan gøre på denne side

• Gennemgå dato, tidspunkt, varighed og andre nyttige oplysninger om mødet

• Se en liste over tilmeldte mødedeltagere, hvis dit møde kræver, at deltagere tilmelder sig

• Rediger detaljer for det møde, du lige har planlagt

• Start mødet

• Tilføje mødet til din kalender, hvis du ikke allerede har gjort det

Om siden Mødeoplysninger (for mødedeltagere)
Denne side indeholder detaljer om et møde, du har planlagt.

Hvad du kan gøre på denne side

• Gennemgå dato, tidspunkt, varighed og andre nyttige oplysninger om mødet

• Tilføje mødet til din kalender, hvis du ikke allerede har gjort det
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K A P I T E L  5
Planlæg en personlig konference eller et
MeetingPlace personligt konferencemøde

• Oversigt over Planlæg et møde, side 45

• Konfigurer en personlig konference eller et MeetingPlace personligt konferencemøde, side 46

• Planlæg en personlig konference eller et MeetingPlace personligt konferencemøde, side 46

• Tilføj en personlig konference eller MeetingPlace personligt konferencemøde til dit kalenderprogram,
side 47

• Om siden Oplysninger om personligt konferencemøde (for mødedeltagere), side 47

• Om Siden Oplysninger om personligt konferencemøde (vært), side 48

Oversigt over Planlæg et møde
Et personligt konferencemøde inkluderer en lyddel og en online del. Du starter først lyddelen, og så snart den
starter, oprettes den online del automatisk på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

Hvis du er i lyddelen af mødet og har brug for at dele en præsentation, et dokument eller en applikation med
deltagerne, kan du starte den online del af mødet, og deltagerne kan oprette forbindelse til den, mens de stadig
deltager i mødets lyddel. Personlige konferencemøder er kun tilgængelige, hvis dit websted understøtter
personlige konferencer.

Et MeetingPlace personligt konferencemøde bruger din Cisco Unified MeetingPlace-lydkonferencekonto til
lydkonferencen og har ikke en online del. MeetingPlace personlige konferencemøder er kun tilgængelige,
hvis dit websted understøtter Cisco Unified MeetingPlace-lydkonferencer og MeetingPlace personlige
konferencer.
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Konfigurer en personlig konference eller et MeetingPlace
personligt konferencemøde

Hvis du planlægger et personligt konferencemøde, behøver du ikke angive en adgangskode. Som standard er
adgangskoden mødedeltageradgangskoden i din personlige konferencenummerkonto, som er specificeret for
dette møde. Hvis du planlægger en MeetingPlace personlig konference, skal du angive en adgangskode.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke vælg Planlæg et møde.
Trin 3 Vælg Avanceret planlægningsprogram > Påkrævede oplysninger.
Trin 4 For mødetype vælg Personlig konference ellerMeetingPlace personlig konference.
Trin 5 Indtast de påkrævede oplysninger.
Trin 6 Planlæg dit møde nu, eller tilføj flere detaljer.

• For at planlægge dit møde med disse detaljer skal du vælge Planlæg møde.

• Du kan tilføje flere muligheder, vælge Næste eller vælge en anden side i planlægningsprogrammet.
Efter du har tilføjet dine nødvendige detaljer, vælg Planlæg møde.

Planlæg en personlig konference eller et MeetingPlace
personligt konferencemøde

Personlige konferencemøder starter ikke automatisk på planlagte tidspunkter. Du skal starte lyddelen af mødet
først, og derefter kan du starte den online del.

MeetingPlace personlige konferencer har ikke en online del.

Procedure

Trin 1 Start lyddelen af mødet, og ring til nummeret angivet i e-mailbekræftelsen eller på siden personlig konference
mødeoplysninger.

Trin 2 For at starte onlinedelen af mødet:

• Vælg linket i e-mailbekræftelsen for at se siden personlig konferencemødeoplysninger eller navigere til
denne side via dit Meeting Center-tjenesteydelsens websted.

• På siden med mødeoplysninger for personlig konference vælg Start i det øverste højre hjørne.

Denne knap er kun tilgængelig, hvis lyddelen af det personlige konferencemøde allerede er begyndt.
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Tilføj en personlig konference eller MeetingPlace personligt
konferencemøde til dit kalenderprogram

Når du planlægger en personlig konference eller MeetingPlace personligt konferencemøde, kan du tilføje
mødet til dit kalenderprogram, såsom Microsoft Outlook.

Inden du begynder

Denne valgmulighed gælder kun, hvis dit kalenderprogram understøtter iCalendar-standarden, et fælles format
til udveksling af kalender- og planlægningsoplysninger på tværs af internettet.

Procedure

Trin 1 Vælg en af metoderne:

• På siden for Personligt planlagt konferencemøde eller informationssiden for Personlig
konferencemødeoplysninger vælg Tilføj til min kalender.

• I e-mailbekræftelsen, som du modtager, når du planlægger eller redigerer en personlig konference eller
et MeetingPlace personligt konferencemøde, vælg linket for at tilføje mødet til din kalender.

Et møde åbner i dit kalenderprogram.

Trin 2 Vælg valgmuligheden til at acceptere mødeanmodningen.
For eksempel i Outlook vælg Accepter for at tilføje mødeoptegnelsen til din kalender.

Om siden Oplysninger om personligt konferencemøde (for
mødedeltagere)

Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til...Klik på denne knap...

Tilføj Personlig konference eller MeetingPlace personligt konferencemøde til et
kalenderprogram, som Microsoft Outlook.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal dit kalenderprogram være i overensstemmelse med
iCalendar-standarden, et format der anvendes i vid udstrækning på tværs af internettet til
udveksling af kalenderoplysninger.

Tilføj i min kalender
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Til...Klik på denne knap...

Når lyddelen af det personlige konferencemøde er startet, kan du vælge Tilslut for at deltage
i den online del af det personlige konferencemøde.

Dette gælder ikke for MeetingPlace personlige
konferencemøder.

Bemærk

Deltag

Om Siden Oplysninger om personligt konferencemøde (vært)
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

Til ...Vælg denne knap ...

Tilføj dette personlige konferencemøde eller MeetingPlace personlige
konferencemøde til et kalenderprogram, såsom Microsoft Outlook.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal dit kalenderprogram være i
overensstemmelse med iCalendar-standarden, et format der anvendes i vid
udstrækning på tværs af internettet til udveksling af kalenderoplysninger.

Tilføj i min kalender

For at starte den online del af det personlige konferencemøde. Denne knap er kun
tilgængelig, når du har startet lyddelen af det personlige konferencemøde. (Dette
gælder ikke for MeetingPlace personlige konferencemøder.)

Start
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K A P I T E L  6
Brug WebEx-lyd

• Oversigt over WebEx-lyd, side 49

• Brug din telefon til at tilslutte til lyd., side 50

• Brug din computer til at tilslutte til lyd, side 50

• Afbryd fra lyd, side 51

• Skift fra din computerforbindelse til en telefonforbindelse, side 52

• Skift fra din telefonforbindelse til en computerforbindelse, side 52

• Opret forbindelse til lyd under deling, side 52

• Slå lyd til og fra for mikrofoner, side 53

• Bed om lov til at tale under mødet, side 53

• Lydkonference med ANI/CLI-godkendelse, side 54

• Rediger eller opdater dine gemte telefonnumre, side 56

Oversigt over WebEx-lyd
WebEx-lyd tillader dig enten at bruge din telefon eller din computer til at høre andre og til at tale under dit
møde:

• Telefon: du kan bruge din telefon til at modtage et opkald til lyddelen af mødet eller til at ringe op.

Denne valgmulighed giver typisk god stemmeudsendelse, men et gebyr kan blive pålagt.Bemærk

• Computer: du kan bruge et headset tilsluttet din computer til at oprette forbindelse til lyddelen af mødet,
hvis computeren har et understøttet lydkort og en forbindelse til internettet. Denne valgmulighed forårsager
sommetider støjende udsendelse eller en uregelmæssig stemmestrøm, men har ingen tilknyttede gebyrer.
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Hvis du er en vært, kan du invitere op til 500 personer til at deltage i lydkonferencen. Efter at have oprettet
forbindelse til konferencen kan deltagerne skifte mellem lydtilstande med lidt eller ingen lytteafbrydelse.
I en konference med blandet tilstand, hvor nogle deltagere bruger en telefon og andre bruger en computer,
kan op til 125 personer tale. Hvis du konfigurerer en anden type lydkonference, såsom fra en
tredjeparts-tjenesteydelse, skal du styre konferencen ved hjælp af de valgmuligheder, tjenesteydelsen
giver.

Bemærk

Brug din telefon til at tilslutte til lyd.
Efter du deltager i et møde, åbn dialogen lydkonference fra Lynstart, hvis den ikke vises automatisk. Når du
bruger din telefon til at oprette forbindelse til lyddelen af mødet, kan du ringe op eller modtage et tilbagekald.

• Tilbagekald: Modtag et opkald på et gyldigt nummer, du opgiver, eller på et nummer der allerede er
gemt i din brugerprofil. Et gyldigt nummer skal indeholde områdekode og det syv-cifrede lokale
telefonnummer.

• Ring op: Ring op fra din telefon til et nummer, din vært opgiver.

Vælg hvordan du vil oprette forbindelse til lydkonferencen i dialogboksen Lydkonference:

◦ For at modtage et tilbagekald på det viste nummer skal du vælge Ring mig op.

◦ For at modtage et tilbagekald på et andet nummer skal du vælge en valgmulighed fra
rullegardinmenuen og derefter vælge Ring mig op.

Rullegardinmenu-valgmuligheden (eller en anden brugertilpasset label defineret af din
webstedsadministrator) vises kun, hvis den interne tilbagekaldsfunktion er tilgængelig på dit
websted.

◦ Hvis du vil ringe op, skal du vælge Jeg ringer om fra rullegardinmenuen, og følg derefter
vejledningerne for at oprette forbindelse til lydkonferencen.

(Valgfri) For at se alle internationale numre skal du vælge Alle globale opkaldsnumre.

Et telefonikon vises ved siden af dit navn på deltagerlisten for at angive, at du bruger din telefon i
lydkonferencen, og et lydløs-ikon vises ved siden af videoikonet, så du kan slå lyden til mikrofonen til eller
fra efter behov.

Du kan skifte fra at bruge din telefon som din lydenhed til at bruge din computer når som helst under
lydkonferencen.

Brug din computer til at tilslutte til lyd
Efter du deltager i et møde, åbn dialogen lydkonference fra Lynstart, hvis den ikke vises automatisk. Når du
bruger din computer til at tale og lytte under et møde, sender og modtager din computer lyden på tværs af
internettet. For at gøre dette skal din computer have et understøttet lydkort og være forbundet til internettet.
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For at opnå den højeste lydkvalitet og bekvemmelighed skal du bruge en computer med et headset med
en højkvalitetsmikrofon i stedet for højttalere og en mikrofon.

Bemærk

I dialogboksen Lydkonference vælg Ring ved hjælp af computer.

Et headset-ikon vises ved siden af dit navn på deltagerlisten for at angive, at du bruger din computer i
lydkonferencen, og et lydløs-ikon vises ved siden af videoikonet, så du kan slå lyden til mikrofonen til eller
fra efter behov.

Du kan skifte fra at bruge din computer som din lydenhed, til at bruge din telefon når som helst under
lydkonferencen.

Finjuster dine mikrofon- og højttalerindstillinger
Hvis du bruger din computer til at forbinde til mødelyd, kan du finjustere dinemikrofon- og højttalerindstillinger
for at optimere din lydoplevelse.

Højttaler/mikrofon-lydtest hjælper dig gennem test af dine enheder og indstilling af dine højttaleres lydstyrke
og mikrofonniveau. Når du først starter eller opretter forbindelse til et møde, kan du manuelt teste og justere
din lydenhed, før du faktisk begynder at bruge din computer til lyd.

Procedure

Trin 1 Fra mødevinduemenuen vælg Lyd > Højttaler/mikrofon-lydtest.
Trin 2 Følg disse vejledninger:

Når du deltager i lyddelen af mødet, kan du teste dine indstillinger når som helst ved blot at genåbne dialogen
lydkonference fra Lynstart og vælge Test computerlyd.

Afbryd fra lyd
Procedure

Trin 1 Vælg Lyd under deltagerlisten.
Dialogboksen lydforbindelse vises.

Trin 2 Vælg Afbryd lyd.
Din deltagelse i lydkonferencen slutter, men din deltagelse i mødet fortsætter, indtil du forlader det, eller
værten afslutter det.
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Skift fra din computerforbindelse til en telefonforbindelse
Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen lydforbindelse fra

• siden Lynstart

• din deltagerliste

• lydmenuen

• panelet Mødekontroller (hvis du deler)

Trin 2 Vælg Skift lyd.
Trin 3 Vælg, om du vil ringe op eller modtage et opkald og følge anvisningerne.

Når du er forbundet via telefon, tabes computerforbindelsen automatisk.

Skift fra din telefonforbindelse til en computerforbindelse
Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen lydforbindelse fra

• siden Lynstart

• din deltagerliste

• lydmenuen.

• panelet Mødekontroller (hvis du deler)

Trin 2 Vælg Skift lyd > Ring op med computer.
Din telefonforbindelse er gået tabt, efter din computerforbindelse blev oprettet. Husk at skifte til din computers
headset.

Opret forbindelse til lyd under deling
Hvis du deltager i et møde, der allerede er i gang, og delt indhold er det eneste, du kan se, kan du oprette
forbindelse til mødets lyddel fra mødekontrolpanel.
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Procedure

Trin 1 På mødekontrolpanelet øverst på skærmen vælg Lyd.
Dialogboksen Lydkonference åbner

Trin 2 Opret forbindelse til lyddelen af mødet som sædvanligt.

Slå lyd til og fra for mikrofoner
Du kan hurtigt slå lyden til og fra for mikrofoner i dit møde, afhængigt af din brugerrolle.

Procedure

Trin 1 Få adgang til indstillinger for lydløs funktion ved at gøre en af følgende:

• Windows: Højreklik på deltagerlisten

• Mac: Ctrl + klik på deltagerlisten

Trin 2 Gør følgende:

• Hvis du er en vært:

◦ Vælg Slå lyd fra ved ankomst for automatisk at slå lyden fra for alle mikrofoner, når deltagere
deltager i et møde. Dette påvirker ikke din egen mikrofon

◦ Vælg Slå lyd fra eller Slå lyd til for at slå lyden til eller fra for din egen eller en bestemt deltagers
mikrofon.

◦ Vælg Slå lyd fra for alle for at slå lyden til eller fra for alle deltagende mikrofoner samtidigt når
som helst under et møde. Dette påvirker ikke din egen mikrofon.

• Hvis du er en deltager, skal du vælge ikonet Slå lyd fra eller Slå lyd til for at slå lyden til eller fra for
din egen mikrofon.

Under deling kan deltagerne slå lyden til eller fra for deres mikrofoner i panelet mødekontroller i toppen af
deres skærme.

Mikrofonikonet skifter tilstand for eventuelle brugere, du slår lyd til eller fra for.

Bed om lov til at tale under mødet
Hvis du som deltager ønsker at tale, og værten har slået din mikrofon fra, kan du bede værten om at slå lyden
til din mikrofon til, således at du kan tale. Du kan annullere en anmodning om at tale til enhver tid.
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ResultatAt bede om at tale

Indikatoren med Hånden i vejret vises på deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

VælgRæk hånden i vejret på deltagerpanelet

ResultatFor at annullere en anmodning om at tale

Indikatoren med Hånden i vejret fjernes fra deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Sænk hånden på deltagerpanelet

ResultatAt bede om at tale

Indikatoren med Hånden i vejret vises på deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Ræk hånden i vejret i bunden af
deltagerpanelet

ResultatFor at annullere en anmodning om at tale

Indikatoren med Hånden i vejret fjernes fra deltagerlisten for værten og
præsentationsværten.

Vælg Sænkhånden i bunden af deltagerpanelet

Lydkonference med ANI/CLI-godkendelse
CLI (caller line identification), eller ANI (automatic number identification), er en form for opkalds-id, en
intelligent telefontjeneste, der viser telefonnummeret på personen, der ringer op, før opkaldet besvares. Enhver
person, der ringer op med en værtskonto, kan bekræftes og placeres i den korrekte lydkonference uden behov
for at indtaste et mødenummer.

Hvis du har en værtskonto, og dit websted er aktiveret for ANI/CLI, kan du

• planlægge et møde med opringnings ANI/CLI-telekonferencebekræftelse.

• blive bekræftet, når du ringer til enhver ANI/CLI-aktiveret lydkonference, som du er blevet inviteret til
via e-mail. Indgående opkaldsbekræftelse oprettes ved at knytte din e-mailadresse til et telefonnummer
i din brugerprofil.

• Angiv en indgående opkaldsbekræftelsespinkode for at forhindre "svindlere" i at bruge dit nummer til
at ringe op til en lydkonference

• Opkalderbekræftelse vil kun være tilgængelig for deltagere, hvis de inviteres til en CLI/ANI-aktiveret
lydkonference via e-mail under mødeplanlægningsprocessen. Enhver deltager inviteret til lydkonferencen
må ikke bruge opkalderbekræftelse, når konferencen er påbegyndt.
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Planlæg en lydkonference med ANI/CLI-godkendelse

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken, under Vær vært for et møde, vælg Planlæg et møde.

Siden Planlæg et møde vises.

Trin 3 Vælg Skift lydindstillinger.
Dialogboksen Lydindstillinger vises.

Trin 4 VælgAktiver lydkonference CLI-godkendelse, når deltagere ringer op, hvis det ikke allerede er markeret.
Opkalderbekræftelse er kun tilgængelig for deltagere, hvis de inviteres til en CLI/ANI-aktiveret lydkonference
via e-mail under mødeplanlægningsprocessen. Enhver deltager inviteret til lydkonferencen må ikke bruge
opkalderbekræftelse, når konferencen er påbegyndt.

Indgående opkaldsbekræftelse for din værtskonto
Hvis du har en værtskonto, og dit websted er aktiveret til indgående opkaldsbekræftelse, kan du indstille
bekræftelsen til ethvert telefonnummer angivet i din brugerprofil. Dit opkald vil blive bekræftet ved at kortlægge
din e-mailadresse mod angivne telefonnumre i din profil, hver gang du ringer til en CLI (caller line
identification) eller ANI (automatic number identification) aktiveret lydkonference, som du er blevet inviteret
til via e-mail.

Opkalderbekræftelse vil kun være tilgængelig for dig, hvis du inviteres til en CLI/ANI (automatic number
identification) aktiveret lydkonference via e-mail under mødeplanlægningsprocessen. Opkalderbekræftelse
vil ikke være tilgængelig, hvis du ringer op til en CLI/ANI-aktiveret lydkonference:

• fra en anden invitation end via e-mail.

• fra en e-mailinvitation oprettet under mødet.

Angiv indgående opkaldsbekræftelse for din værtskonto

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken skal du vælgeMit WebEx.
Trin 3 VælgMin profil.
Trin 4 Under personlige oplysninger skal du vælge afkrydsningsfeltet Indgående opkaldsbekræftelse ved siden af

ethvert telefonnummer, som du vil have en opringningsbekræftelse for.
Trin 5 Vælg Opdatering.
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Angiv en bekræftelses-pinkode
Hvis du har en værtskonto, og din arbejdsplads er aktiveret for CLI (caller line identification), eller ANI
(automatisk nummeridentifikation) lydkonferencer, kan du bruge en bekræftelses-pinkode til at forhindre
"svindlere" fra at ringe op til en lydkonference ved brug af dit nummer.

Hvis din webstedsadministrator indstiller bekræftelses-pinkode som obligatorisk for alle konti, der bruger
indgående opkaldsbekræftelse på dit websted, så skal du opgive en pinkode, ellers vil opkalderbekræftelse
blive deaktiveret for din konto.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit Meeting Center-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken skal du vælgeMit WebEx.
Trin 3 VælgMin profil.

Siden Mit WebEx-profil vises.

Trin 4 Under Personlige oplysninger, i pinkoden: tekstfelt, indtast en 4-cifret pinkode efter eget valg.
Trin 5 Vælg Opdatering.

Rediger eller opdater dine gemte telefonnumre
Du kan redigere eller opdatere telefonnumrene angivet i din profil, hvis du endnu ikke har oprettet forbindelse
til lydkonferencen eller oprettede forbindelse til lydkonferencen fra din computer. Yderligere kan du se alle
telefonnummer-cookies gemt på din computer.

Ingen opdatering træder i kraft før næste gang, du opretter forbindelse til et møde.

Procedure

Trin 1 Fra Lynstart vælg dialogen Lydforbindelse.
Trin 2 Vælg ikonetMere og derefter Ring mig op.
Trin 3 Vælg rullegardingmenuboksen, og vælg Administrer telefonnumre.

Dialogboksen Administrer telefonnumre vises.

Trin 4 Vælg Rediger for at opdatere telefonnumrene i din Mit WebEx-profil, eller Slet for at slette telefonnumre,
der er gemt i cookies på din computer.
Du kan ikke deltage i en lydkonference via telefon, hvis du ønsker at redigere eller opdatere dine telefonnumre.

   Brugervejledning til WebEx Meeting Center
56

Brug WebEx-lyd
Rediger eller opdater dine gemte telefonnumre



K A P I T E L  7
Brug integrerede stemmekonferencer

• Oversigt over Integreret stemmekonference, side 57

• Start eller afslut en integreret stemmekonference, side 57

• Opret forbindelse til eller forlad en integreret stemmekonference, side 58

• Tal i en stemmekonference, side 58

Oversigt over Integreret stemmekonference
En integreret stemmekonference tillader deltagerne at tale med hinanden ved hjælp af Voice over Internet
Protocol (VoIP) - en internetbaseret måde at kommunikere via computeren. Integrerede stemmekonferencer
er nyttige, hvis:

• Deltagerne befinder sig på stor afstand og ikke ønsker at betale for langdistance telefongebyrer

• Mødet er snarere en præsentation end en diskussion og involverer ikke kommunikationmellem deltagerne

For bedre lydkvalitet og større komfort skal du bruge et computerheadset med en højkvalitetsmikrofon
frem for højttalere og en mikrofon.

Bemærk

Start eller afslut en integreret stemmekonference
Procedure

Trin 1 For at starte en integreret stemmekonference vælg i mødevinduet Lyd > Integreret stemmekonference >
Afslut konference.

Trin 2 For at afslutte en stemmekonference vælg Lyd > Integreret stemmekonference.
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Opret forbindelse til eller forlad en integreret
stemmekonference

Procedure

Trin 1 For at deltage i en integreret stemmekonference, gør en af følgende:

• Vælg Ja i dialogboksen, der automatisk vises, når værten starter konferencen.

• Vælg Lyd > Integreret stemmekonference > Deltag i konference

Trin 2 For at forlade en stemmekonference vælg Lyd > Integreret stemmekonference > Forlad konference.

Tal i en stemmekonference
Hvis du er en aktuel taler, afhænger den måde du taler på af højttaleropsætningsindstillingen, der i øjeblikket
er valgt for dit møde:

• Desktophøjttalere (standard)

Tryk på Ctrl på dit tastatur, mens du taler. Ved at trykke på denne tast slås lyden til dine højttalere fra,
og forhindrer derved, at der høres ekko fra din stemme i konferencen.

• Headset:

Oplysninger vises i nederste højre hjørne af dit mødevindue. Du skal blot tale ind i mikrofonen.
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K A P I T E L  8
Send og modtag video

• Oversigt over Send og modtag video, side 59

• Minimum systemkrav for videokonferencer, side 60

• Hurtige referenceopgaver: Videokonferencer, side 60

• Lås fokus på en deltager, side 61

• Administrer videovisning under deling, side 61

• Hent video- og lyddata under et møde, side 62

Oversigt over Send og modtag video
Hvis et videokamera er installeret på din computer, kan du sende video. Andre deltagere kan se dig, eller hvad
end du fokuserer på med dit webcam. For at se video behøver deltagerne ikke at have et webcam installeret
på deres computer.

WebEx Meeting Center og Training Center understøtter high-definition (HD) video med en opløsning på op
til 720-pixel. Andre WebEx-tjenesteydelser, såsom Event Center og Support Center, understøtter
højkvalitetsvideo med en opløsning på op til 360 pixel. Teknologien justerer automatisk video til den højeste
kvalitet for hver deltager i henhold til computerens kapacitet og netværksbåndbredde.

Din administrator kan opsætte videoindstillinger på webstedet. Et mødevært kan opsætte videoindstillinger i
planlægningsprogrammet samt i mødet. Hvis dit websted eller møde ikke er konfigureret til at bruge HD-
eller højkvalitetsvideo, anvendes standardvideo.

Hvis du administrerer et Meeting Center-møde, der omfatter TelePresence-systemer, er følgende funktioner
ikke tilgængelige:

• Optagelse

• Meningsmåling

• Filoverførsel

• Chat med deltagere i TelePresence-mødelokalet
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Minimum systemkrav for videokonferencer
For at sende eller modtage video med en opløsning på 360 pixel skal du sikre, at dit system opfylder følgende
minimumskrav:

Hvad har du brug forHandling

• Et webcam der kan producere højkvalitetsvideo. WebEx understøtter de fleste webkameraer
af denne type

• En computer med mindst 1 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse

Send

• En computer med mindst 1 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse
Modtag

For at sende eller modtage video med en opløsning på 720 pixel skal du sikre, at dit system opfylder følgende
minimumskrav:

Hvad har du brug forHandling

• Et webcam der kan producere HD-video. WebEx understøtter de fleste webkameraer af denne
type

• En computer med mindst 2 GB RAM og en quad-core processor

• En hurtig netværksforbindelse

Send

• En computer med mindst 2 GB RAM og en dual-core processor

• En hurtig netværksforbindelse
Modtag

Hurtige referenceopgaver: Videokonferencer
Gør dette ...Hvis du vil ...

Vælg videoikonet ved siden af dit navn.

Ikonet bliver grønt, når du sender video.

Start eller stop afsendelse af video

Vælg deltagerikonet i det øverste højre hjørne af videovisningenSe alle deltagere, der sender video

Vælg Afslut fuldskærmstilstand i det øverste højre hjørne af skærmenVend tilbage til mødevinduet

   Brugervejledning til WebEx Meeting Center
60

Send og modtag video
Minimum systemkrav for videokonferencer



Gør dette ...Hvis du vil ...

Vælg udvidelsesikonet i det øverste højre hjørne af den aktive talers visning.

Med visning i fuld skærm kan du fortsætte med at sende eller modtage HD-video
(kun Meeting Center og Training Center).

Se den aktive taler (eller den specifikke deltager,
som værten valgte at fokusere på) i fuld skærm

Vælg ikonet Minimer i det øverste højre hjørne af din skærm.Vend tilbage til visningen, hvor du kan se alle, der
sender video

Windows: I det øverste højre hjørne af panelet Deltagere vælg ikonet
indstillinger.

Mac: I bunden af panelet Deltagere vælg ikonet indstillinger.

Indstil indstillinger for webcam, såsom kontrast,
skarphed og lysstyrke

Valgmuligheder kan variere afhængigt
af dit webcam.

Bemærk

I det øverste højre hjørne af panelet Deltagere vælg ikonet indstillinger.Aktiver eller deaktiver den automatiske afsendelse
af video i alle møder

Deaktiver video-pop op for kommende møder

Lås fokus på en deltager
Hvis du er værten, kan du vælge, hvis video du ønsker, at alle skal se.

Procedure

Trin 1 Vælg navnet på den deltager, der vises i videovisningen.
Dialogboksen Lås fokus på en deltager vises.

Trin 2 Vælg, hvem vil du have, at deltagerne skal se?

• Hvis du vil vise fokus på personen, der taler i øjeblikket, vælg Den aktive taler. Videoen vil konstant
skifte til at vise den person, der taler højest.

• Hvis du vil fokusere visningen på en bestemt deltager, skal du vælge En specifik deltager og derefter
markere navnet på deltageren. Alle deltagere vil se denne person, uanset hvem der taler.

Trin 3 Vælg OK.

Administrer videovisning under deling
Når du deler oplysninger, eller en anden person deler oplysninger med dig, vises der et flydende panel, der
indeholder deltagerens video og dit eget billede, i højre side af skærmen.

Gør detteTil

Vælg ikonet i den øverste højre del af visningen af dit eget billede.Minimer dit eget billede under deling
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Gør detteTil

Vælg ikonet i nederste højre del af den flydende rude.Genopret dit eget billede under deling

Vælg videoikonet i midten af visningen af dit eget billede.Stop eller vis eget billede

Vælg knappen pil ned i det øverste venstre hjørne af dit eget billede.Minimer videovisningen under deling

Vælg det nederste højre hjørne og træk kanten.Ændre størrelsen på videovisningen

Vælg og træk visningen til en anden placering på skærmen.Flyt videovisningen

Vælg deltagerikonet i øverste højre hjørne af displayet.Skift til visning af alle

Hent video- og lyddata under et møde
Kun Meeting Center og Training Center

Har du problemer med video eller lyd i et møde? Hvis du kontakter teknisk support, er de video- og lyddata,
du kan få under mødet, nyttige.

• For at få lyd- og videodata iMødevinduet vælgMøde > Lyd- og videostatistik ...

• For at opnå lyd- og videodata, mens du ser alle, der sender video, skal du højreklikke på den aktive talers
skærm og derefter vælge Lyd- og videostatistik ...
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K A P I T E L  9
Hold møde øjeblikkeligt med Mød nu

• Opret standardindstillinger for øjeblikkelige møder, side 63

• Start et øjeblikkeligt møde fra dit WebEx-websted., side 64

• Installer WebEx-produktivitetsværktøjer, side 64

• Start et øjeblikkeligt møde fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer på Windows, side 65

• Start et øjeblikkeligt møde ved hjælp af genveje, side 65

• Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer, side 66

Opret standardindstillinger for øjeblikkelige møder
De indstillinger, du angiver, gælder for øjeblikkelige møder, som du starter medMød nu fraWebEx-webstedet
og fra WebEx-produktivitetsværktøjer på din desktop.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 Vælg Indstillinger (på navigationsbjælken til venstre).
Trin 3 Vælg "Mød nu" indstillinger for at udvide denne sektion.
Trin 4 Angiv standardindstillingerne for dine øjeblikkelige møder:

• Vælg den standard mødetype.

• Hvis du vil bruge enmødeskabelonmed foruddefineredemødeindstillinger, skal du vælge denne skabelon.

• Angiv dit standard mødeemne og adgangskode.

• Hvis din virksomhed kræver en sporingskode for at identificere afdeling, projekt eller andre oplysninger,
skal du indtaste dem.

• Vælg indstillinger for din lydforbindelse:

• Angiv, om du benytter WebEx-lyd, en anden telekonferenceservice eller kun opretter forbindelse
til lyd med din computer (VoIP).
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• Hvis dit websted tillader personlige konferencer, indtast dit standard personlige
konferencekontonummer.

• Hvis dit websted anvender MeetingPlace-lyd, skal du angive disse oplysninger.

Trin 5 Vælg Gem.

Start et øjeblikkeligt møde fra dit WebEx-websted.
Inden du begynder

Indstil dine standard "Mød nu"-indstillinger. Se Opret standardindstillinger for øjeblikkelige møder, på side
63.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted, og vælgMeeting Center.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke vælg Vær vært for et møde >Mød nu.

Installer WebEx-produktivitetsværktøjer
Hvis din webstedsadministrator har aktiveret dig til at kunne downloadeWebEx-produktivitetsværktøjer, kan
du starte eller slutte møder øjeblikkeligt ved hjælp af panelet til WebEx-produktivitetsværktøjer; start møder
øjeblikkeligt fra andre applikationer på din desktop, såsomMicrosoft Office, webbrowsere, Microsoft Outlook,
IBM Lotus Notes og chatprogrammer; og planlæg møder ved hjælp af Microsoft Outlook eller IBM Lotus
Notes uden at gå til dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted.
Trin 2 I venstre navigationsbjælke vælg Support > Downloads.
Trin 3 Under "Produktivitetsværktøjer" vælg operativsystemet.
Trin 4 Vælg Download.

Dialogboksen Fil-download vises.

Trin 5 Gem installationsprogrammet på din computer.
Navnet på installationsfilen har et .msi filtypenavn.
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Trin 6 Kør installationsfilen, og følg vejledningerne.
Trin 7 Når installationen er færdig, skal du logge ind med dine WebEx-kontooplysninger og derefter kontrollere

dine WebEx-indstillinger for produktivitetsværktøjer, herunder øjeblikkelige møder, i dialogboksen
WebEx-indstillinger.

Systemadministratorer kan også udføre en masseinstallation for computere på deres arbejdsplads.
For yderligere oplysninger se IT-administratorvejledning til masseinstallation af
WebEx-produktivitetsværktøjer.

Bemærk

Start et øjeblikkeligt møde fra panelet
WebEx-produktivitetsværktøjer på Windows

Inden du begynder

Indstil dine standard "Mød nu"-indstillinger. Se Opret standardindstillinger for øjeblikkelige møder, på side
63.

Procedure

Trin 1 Åbn panelet for dine WebEx-produktivitetsværktøjer ved at gøre en af følgende:

• Dobbeltklik på genvejenWebEx-produktivitetsværktøjer på din desktop.

• Gå til Start >ProgrammerWebEx >ProduktivitetsværktøjerÅbn > WebEx-produktivitetsværktøjer.

• Højreklik på ikonetWebEx-produktivitetsværktøjer i proceslinjen på din desktop.

Hvis nødvendigt, indtast de påkrævede WebEx-kontooplysninger i dialogboksen, og vælg derefter Log ind.

Trin 2 I panelet for WebEx-produktivitetsværktøjer vælgMød nu.
For vejledninger om brug af panelet WebEx-produktivitetsværktøjer se brugervejledningen til
Mød nu ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer.

Bemærk

Start et øjeblikkeligt møde ved hjælp af genveje
Procedure

Trin 1 Hvis du ikke allerede har gjort det, så indstil dine standard "Mød nu"-indstillinger (på side Opret
standardindstillinger for øjeblikkelige møder).

Trin 2 Brug en af følgende indstillinger til at starte et møde:

• Højreklik på proceslinjeikonet forWebEx-produktivitetsværktøjer, og vælg derefterMød nu for at starte
et øjeblikkeligt møde.
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• Højreklik på proceslinjeikonet forWebEx-produktivitetsværktøjer, og vælg derefterMød nu for at starte
et tidligere planlagt møde.

• Vælg Start personligt konferencemøde for at starte et tidligere planlagt personligt konferencemøde.

• VælgMød nu i WebEx-værktøjsbjælke i Microsoft Outlook for at starte et øjeblikkeligt møde. Denne
valgmulighed er tilgængelig for både Windows og Mac.

• Vælg et chatprogram såsom Skype, AOL Instant Messenger, Lotus SameTime, Windows Messenger,
Google Talk eller Yahoo Messenger, og vælg Start WebEx-møde.

• Fra webbrowser vælg Del browser.

Du kan styre, hvilke genveje der er tilgængelige i dialogboksenWebEx-indstillinger.Tip

For vejledninger i brug af WebExMød nu kommandoer se brugervejledningenMød nu ved hjælp af
WebEx-produktivitetsværktøjer.

Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer
Du kan afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer når som helst. Afinstallation af produktivitetsværktøjer
fjerner alle produktivitetsværktøjer, herunder paneletWebEx-produktivitetsværktøjer ogMød nu-kommandoer
fra computeren.

Hvis du vil fortsætte med at bruge nogle produktivitetsværktøjer, men deaktivere andre, skal du redigere
indstillingerne i dialogboksen WebEx-indstillinger.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Vælg Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > Afinstaller.
Trin 2 Vælg Ja for at bekræfte, at du vil afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer.
Trin 3 Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer via computerens kontrolpanel.
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K A P I T E L  10
Cisco Cloud for mødelokale til samarbejde

• Mødelokaler til samarbejde på Cloud, side 67

Mødelokaler til samarbejde på Cloud
Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) på Cloud gør WebEx-møder tilgængelige for alle til enhver tid. Et
personligt mødelokale er et virtuelt rum, der altid er tilgængeligt. Dit personlige mødelokale er permanent
dit, så URL-adressen, videoadresse og opkaldsnumre udløber aldrig.

Hvis du vil have flere oplysninger, så se brugervejledningen Cisco WebEx Meeting Center med mødelokaler
til samarbejde (CMR Cloud).

CMR Cloud er en valgfri funktion. Hvis den er tilgængelig for dit websted, skal den først aktiveres af din
virksomheds webstedsadministrator. For yderligere oplysninger kontakt din Cisco
WebEx-supportmedarbejder.

Bemærk
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K A P I T E L  11
Administrer mødeoptagelser

• Oversigt over Administration af mødeoptagelser, side 69

• Se en liste over dine optagede møder, side 70

• Overfør en optaget mødefil, side 71

• Rediger oplysninger om optaget møde, side 71

• Send en e-mailmeddelelse for at dele et optaget møde, side 71

Oversigt over Administration af mødeoptagelser
Siden Mine optagede møder tillader dig at se og administrere dine mødeoptagelser. De møder, som du har
optaget på serveren, angives automatisk på siden Mine optagede møder. Du kan også overføre optagelser af
møder, der blev optaget på din lokale computer.

Hvis du har optaget et møde ved hjælp af den integrerede eller enkeltvise WebEx-optager, kan du overføre
optagelsesmødefilen med en .wrf forlængelse fra din lokale computer til siden Mine optagede møder.

Hvis du optager et møde ved hjælp af WebEx-netværksbaserede optager (NBR), overfører WebEx-serveren
automatisk optagelsesfilen med en .arf forlængelse til den relevante fane på siden Mine optagede møder, når
du stopper optagelsesfunktionen. Du behøver ikke selv at overføre den.

Muligheden for at streame en optagelse er kun tilgængelig for optagelsesfiler med .arf-filtypenavnet, der
blev optaget af NBR. At vælge at aktivere eller deaktivere en optagelse påvirker optagelsen overalt, hvor
den er offentliggjort på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

Bemærk
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Se en liste over dine optagede møder
Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx Meeting Center-tjenesteydelsens websted.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke, under Vær vært for et møde, vælgMine filer > Mine optagelser.

Siden Mine optagede møder vises og viser dine optagelsesfiler.

Om siden Mine optagede møder
Den følgende tabel beskriver elementer på denne side, som kan kræve yderligere forklaring.

BeskrivelseIndstilling

Procentdelen af tilgængelig personlig hukommelse på dit WebEx-tjenesteydelsens
websted der bruges af dine optagelser.

Dette felt vises kun, hvis din webstedsadministrator har slået muligheden for at
vise den tildelte hukommelse til dine personlige optagelser til.

Hvis du overskrider din tildelte personlige hukommelse, vil du ikke være i stand
til at optage møder, før du sletter nogle optagelser, eller den tildelte hukommelse
øges af din systemadministrator.

Du bruger i øjeblikket X % af Y GB

Procentdelen af den samlede tilgængelige hukommelse på dit
WebEx-tjenesteydelseswebsted der bruges af alle optagelser på dit websted.

Hvis dit websted overskrider dens tildelte hukommelse, vil brugere ikke være i
stand til at optage møder, før du sletter nogle optagelser eller den tildelte
hukommelse øges af din systemadministrator.

Webstedets hukommelse X % af Y GB

Optagelsesfilens format.

En optagelsesfil kan være i formaterneWebExAdvanced Recording Format (ARF)
eller WebEx Recording Format (WRF). Du kan også gemme optagelsesfiler, der
er i formatet Windows Media Audio/Video (WMV). For Event Center og Training
Center kan du også gemme filer i formatet Shockwave Flash Object (SWF).

Format

Angiver, at en optagelse er beskyttet med adgangskode.Et hængelåssymbol
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Overfør en optaget mødefil
Procedure

Trin 1 Gå til siden Mine optagede møder, og log ind på dit WebEx Meeting Center-tjenesteydelsens websted.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke, under Vær vært for et møde, vælgMine filer >Mine optagelser.
Trin 3 Vælg Tilføj optagelse.
Trin 4 På siden Tilføj optaget møde skal du indtaste oplysninger og angive indstillinger.
Trin 5 Vælg Gem.

Rediger oplysninger om optaget møde
Du kan redigere oplysninger om et optaget møde på ethvert tidspunkt.

Procedure

Trin 1 Gå til siden Mine optagede møder, og log ind på dit WebEx Meeting Center-tjenesteydelsens websted.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke, under Vær vært for et møde, vælgMine filer >Mine optagelser.
Trin 3 Vælg Rediger for den optagelse, som du vil redigere.
Trin 4 Foretag dine ændringer, og vælg derefter Gem.

Send en e-mailmeddelelse for at dele et optaget møde
Procedure

Trin 1 Gå til siden Mine optagede møder, og log ind på dit WebEx Meeting Center-tjenesteydelsens websted.
Trin 2 I den venstre navigationsbjælke, under Vær vært for et møde, vælgMine filer >Mine optagelser.
Trin 3 Åbn vinduet Del min optagelse:

• Vælg konvolutikonet for den optagelse, som du vil dele med andre.

• Marker det sammenkædede navn på den optagelse, du ønsker at dele. På siden Optagelsesoplysninger
vælg Send e-mail.

Trin 4 Vælg modtagere til din e-mail:

• Vælg Vælg modtagere for at vælge kontakter fra din kontaktliste
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• Skriv e-mailadresser i listen Send til, adskilt af kommaer.

Trin 5 (Valgfri) Skriv en besked i meddelelsesboksen Din meddelelse.
Trin 6 Vælg Send.

Din e-mailmeddelelse er sendt til de valgte modtagere og indeholder oplysninger om optagelsen og et link til
at afspille den.
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K A P I T E L  12
Del indhold

• Oversigt over delt indhold, side 73

• Hurtige referenceopgaver: Del indhold, side 74

• Del en fil, side 76

• Del webindhold, side 81

• Del en applikation, side 82

• Om deling af en ekstern computer, side 85

Oversigt over delt indhold
WebEx understøtter flere forskellige typer indholdsdeling.

Fildeling

Fildeling er velegnet til at præsentere oplysninger, som du ikke behøver at redigere under mødet, såsom en
video- eller diaspræsentation. Deltagere kan:

• se delte filer i deres visningsprogrammer, uden behov for den applikation, som de blev oprettet i.

• se en mediefil, såsom en video, uden behov for særlig software eller hardware.

• se alle animations- og overgangseffekter på delte Microsoft PowerPoint-dias.

Animationer og overgange understøttes ikke til Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias. Brug i
stedet applikations- eller skærmdeling.

Bemærk

Efter et møde starter, kan du åbne præsentationer eller dokumenter der skal deles. Du behøver ikke at vælge
eller "indlæse" dem før mødet.

Deling af webindhold

Webindhold henviser til indhold, der ligger på det offentlige internet eller web, din virksomheds intranet eller
din computer eller en anden computer på dit private netværk. Deling af webindhold inkluderer:
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• Websteder, herunder sider, der indeholder indlejrede mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

• Enkeltvise mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

Applikationsdeling

Når du deler software, såsom en applikation under mødet, kan den ses fra deltagernes indholdsvisninger eller
fra et delingsvindue, der åbnes på alle deltagernes skærme. I dette vindue kan du vise:

• en applikation (for eksempel, hvis du ønsker at redigere et dokument som en gruppe eller vise dit team,
hvordan et værktøj fungerer)

• din computers desktop (til let deling af flere applikationer på én gang og til deling af åbne filmapper på
din computer)

• en webbrowser (nyttig til deling af bestemte websteder med deltagere eller til at vise et privat intranet)

• enhver applikation eller desktop på en ekstern computer med Access Anywhere installeret (for eksempel
når du er på farten, og computeren på kontoret har de oplysninger, du har brug for)

På ethvert tidspunkt under et møde kan du tildele deltagere privilegier, som tillader dem at kommentere,
gemme, udskrive og vise forskellige visninger af delt indhold.

Hurtige referenceopgaver: Del indhold
Gør dette ...Som vært eller præsentationsvært hvis du vil ...

Vælg Nye whiteboard fra toppen af indholdsvisningenStart et nyt whiteboard

Vælg Del > Whiteboard

Bemærk • Du kan tilføje flere sider til et delt
whiteboard.

• Du kan dele flere whiteboards.

Del et whiteboard

Vælg Del >webbrowser, og gå derefter til et websted i din
browser.

Del din webbrowser

På panelet Mødekontroller vælg Kommenter. Vælg et værktøj
til at foretage kommenteringer.

Start kommentering

I panelet værktøjer vælg Gem kommenteringer.

Deltagerne kan ikke benytte denne indstilling,
medmindre værten eller præsentationsværten tildeler
demHentning af skærmbilleder-privilegium. Som
vært, hvis du deler proprietær software, er det
sandsynligvis en god idé, at dette privilegium er slået
fra.

Bemærk

Gem kommentarer
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Gør dette ...Som vært eller præsentationsvært hvis du vil ...

Vælg den nedadgående pil til højre for ikonet
Viskelæderværktøj, og vælg derefter Slet mine
kommenteringer.

Kun kommenteringer på den side eller det dias, der
i øjeblikket vises i dit visningsprogram, slettes.
Kommenteringer på andre sider eller dias slettes ikke.

Bemærk

Slet dine kommenteringer

Vælg den nedadgående pil til højre for ikonet
Viskelæderværktøj, og vælg derefter Slet min markør.

Slet din markør

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefterVis
> Fuld skærm for deltagere.

Vis delt software i fuld skærm

I møde kontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter
Vis > Synkroniser for alle.

Synkronisering af visninger har ingen indvirkning
på størrelsen, som den delte software vises med på
deltagernes skærme. Deltagerne kan kontrollere
størrelsen af deres visninger uafhængigt.

Bemærk

Synkroniser din visning med deltagere

I mødekontrolpanelet vælg Kommenter, og vælg derefter tillad
kommentering.

Lad deltagere kommentere på delt software

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned på knappen Tildel,
og vælg derefter Videregiv styring af tastatur og mus >
Accepter automatisk alle anmodninger.

Lad deltagere automatisk kontrollere delt software

Vælg dinmus på din computers desktop for at genvinde kontrollen
over den delte software.

Deltageren, der kontrollerede den delte software, kan genvinde
kontrollen på ethvert tidspunkt ved at klikke på hans eller hendes
mus.

Genvind kontrollen over delt software

Gør dette ...Som en deltager, hvis du vil ...

I møde ontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefterVis.
Vælg derefter en indstilling fra menuen.

For at skifte hurtigt fra standardvinduet til visning af den
delte software i fuld skærm skal du dobbeltklikke på den
delte software.

Tip

Kontroller din visning af delt software

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter
Stop <option>, for eksempel Stop applikationsdeling.

Luk dit delingsvindue

På mødekontrolpanelet vælg Spørg om lov til at kommentere
(blyantikon).

Anmod om kontrol over kommentering for delt software
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Gør dette ...Som en deltager, hvis du vil ...

I panelet værktøjer vælg Gem kommenteringer.

Deltagerne kan ikke benytte denne indstilling,
medmindre værten eller præsentationsværten tildeler
dem Hentning af skærmbilleder-privilegium.

Bemærk

Gem kommentarer

På møde kontrolpanelet vælg Spørg om lov til at styre.Anmod om ekstern kontrol over delt software

Del en fil
Du kan dele en fil, f.eks. et dokument, præsentation eller video, der ligger på din computer. Deltagere ser den
delte fil i deres indholdsvisninger.

Procedure

Trin 1 Vælg Del > Fil (Inklusive video).
Trin 2 Vælg en eller flere filer, du ønsker at dele, og vælg derefter Åbn.

Filer indlæses én ad gangen, og en statusindikator vises i området med indholdet og under dokumentfanerne.
Den delte fil vises i indholdsvisningen.

Vælg en Importtilstand for præsentationsdeling (Windows)
Ændring af importtilstanden påvirker ikke nogle præsentationer, som du i øjeblikket deler. For at anvende en
ny importtilstand for en fælles præsentation skal du først lukke den, og derefter dele den igen.

Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælgMøde > indstillinger.
Dialogboksen mødeindstillinger vises med fanen indstillinger markeret som standard.

Trin 2 Vælg Importtilstand.
Trin 3 Vælg en af følgende:

• Universal Communications Format (UCF): Standardtilstand. Lader dig vise animationer og
diasovergange iMicrosoft PowerPoint-præsentationer. I tilstanden UCF importerer mødeadministratoren
præsentationer hurtigere, end den gør i tilstanden printerdriver. Imidlertid vises sider eller dias muligvis
ikke ens i mødeadministratoren på tværs af platforme.

Tilstanden UCF understøttes ikke for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.

• Printerdriver : viser delte præsentationer, som de vises, når du udskriver dem, giver et ensartet udseende
af sider og dias i mødeadministrator på tværs af platforme. Denne tilstand understøtter dog ikke
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animationer eller diasovergange. I denne tilstand kan den første side eller dias blive vist hurtigt, men
den samlede import af alle sider eller dias er normalt langsommere end i tilstanden UCF.

Trin 4 Vælg OK.

Naviger i dias, sider eller whiteboards ved brug af værktøjsbjælken
Du kan navigere til forskellige sider, dias eller whiteboard-"sider" i indholdsvisningen. Hvert dokument,
præsentation eller whiteboard, der deles, vises i en fane i toppen af indholdsvisningen.

Procedure

Trin 1 I mødevinduet skal du vælge fanen for dokumentet, præsentationen eller det whiteboard, som du ønsker at
vise.
Hvis der er flere faneblade, end der er plads til at vise samtidigt, skal du vælge pil ned for at se en liste over
de resterende faneblade.

Trin 2 Vælg pileindstillinger på værktøjsbjælken for at skifte den side eller dias, du får vist.
Bemærk • Som alternativ kan du navigere til forskellige sider eller dias i et delt dokument, præsentation

eller whiteboard ved at åbne miniatureikon indholdsvisningen.

• Du kan bladre frem i sider eller dias automatisk med et tidsinterval, som du angiver.

• Hvis din præsentation indeholder animationer eller diasovergange, kan du bruge genveje
fra værktøjsbjælken eller på tastaturet til at udføre dem.

• For Windows, når du ser filer, der deles ved hjælp af valgmuligheden File Share, kan du
navigere til den næste eller forrige dias ved hjælp af tasterne Page Down og Page Up. Brug
piletasterne op/ned og venstre/højre til at rulle rundt på det dias, der deles.

Bladr automatisk frem i sider eller dias
Når du deler et dokument eller en præsentation i indholdsvisningen, kan du automatisk bladre frem i sider
eller dias med et angivet interval. Når du starter automatisk bladring af sider eller dias, kan du stoppe det når
som helst.

Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælg fanen for dokumentet eller præsentationen, som du ønsker at bladre sider eller dias
automatisk frem i.

Trin 2 Vælg Vis > Bladr automatisk sider frem.
Trin 3 Hvis du vil ændre tidsintervallet for bladring af sider, skal du gøre en af følgende:

• Vælg knapperne op eller ned for at øge eller mindske intervallet
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• Skriv et bestemt tidsinterval

Trin 4 For at genstarte bladring af side eller dias, når alle sider eller dias vises, markerVend tilbage til begyndelsen
og fortsæt med at bladre.

Trin 5 Vælg Start.
Trin 6 (Valgfri) Luk dialogboksen til automatisk bladring af sider ved at vælge knappen Luk i øverste højre hjørne

af dialogboksen.
Sider eller dias fortsætter med at bladre frem med det angivne interval.

Trin 7 For at stoppe automatisk bladring af side eller dias åben dialogboksen til automatisk bladring af sider, og vælg
Stop.

Vis diasanimationer og overgange i en fælles præsentation
Når du deler en Microsoft PowerPoint-diaspræsentation i indholdsvisningen, kan du animere tekst og
diasovergange, ligesom du kan ved hjælp af indstillingen diasshow i PowerPoint.

Bemærk • Animationer og overgange understøttes ikke til Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.
Brug i stedet applikations- eller skærmdeling.

• For at vise diasanimationer og overgange skal du dele præsentationen som en Universal
Communications Format (UCF)-fil. UCF-importtilstanden konverterer automatisk en PowerPoint-fil
til en UCF-fil, når du deler den.

• Hvis mindst en mødedeltager bruger Java-mødeadministrator, vises animationer og diasovergange
ikke under mødet. Mødeværten kan forhindre deltagere i at oprette forbindelse til et møde med
Java-mødeadministrator, når du planlægger mødet.

Procedure

Trin 1 Kontroller, at indholdsvisningen har inputfokus ved at klikke i indholdsvisningen.
indholdsvisningen har inputfokus, hvis en blå ramme vises rundt om ydersiden af diaset i indholdsvisningen.

Trin 2 I værktøjsbjælken skal du vælge de passende pilene for at flytte gennem præsentationen.

Tilføj nye sider til delte filer eller whiteboards
Når du deler en fil eller et whiteboard i indholdsvisningen, kan du tilføje en ny, tom side til kommentering.
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Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen, vælg fanen for dokumentet, præsentationen eller det whiteboard, som du ønsker at tilføje
en side eller dias til.

Trin 2 Vælg Rediger > Tilføj side.
En ny side vises i indholdsvisningen i slutningen af det aktuelt valgte dokument, præsentationen eller
whiteboardet.

Hvis du har tilføjet flere sider til en delt fil eller en whiteboardfane, kan du få vist miniatureikoner for
at gøre det nemt at se og navigere rundt i dine tilføjede sider.

Tip

Indsæt billeder i dias, sider eller whiteboards
Hvis du kopierer ethvert bitmapbillede til din computers udklipsholder, kan du indsætte billedet på en ny side,
dias eller whiteboard i indholdsvisningen.

Du kan for eksempel kopiere et billede på et websted, eller i en applikation, og derefter hurtigt dele dette
billede ved at indsætte det i indholdsvisningen.

Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen vælg fanen for dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, hvor du vil indsætte et
billede.

Trin 2 Vælg Rediger > Indsæt som en ny side.
Billedet vises på en ny side i indholdsvisningen, i slutningen af det aktuelt valgte dokument, præsentation
eller whiteboard.

Du kan indsætte enhver form for bitmapbillede, såsom et GIF-, JPEG-, BMP- eller TIF-billede,
i indholdsvisningen. Men du kan ikke indsætte andre typer billeder, såsom EPS- eller Photoshop-
(PSD) billeder i indholdsvisningen.

Bemærk

Gem en præsentation, et dokument eller et Whiteboard
Du kan gemme ethvert delt dokument, præsentation eller whiteboard, der vises i indholdsvisningen. En gemt
fil indeholder alle sider eller dias i dokumentet, præsentation eller whiteboardet, der i øjeblikket vises i
indholdsvisningen, herunder eventuelle kommenteringer og henvisninger, som du eller andre deltagere har
tilføjet til dem.

Filer, som du gemmer, er i formatet Universal Communications Format (UCF). Du kan åbne en .ucf-fil i et
andet møde eller når som helst uden for et møde.

Når du gemmer et nyt dokument, en præsentation eller et whiteboard til en fil, kan du gemme det igen for at
overskrive filen eller gemme en kopi på en anden fil.
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Procedure

Trin 1 For at gemme et nyt dokument vælg Fil > Gem > Dokument.
Trin 2 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 3 Indtast et navn for filen i boksen Filnavn.
Trin 4 For at gemme en kopi vælgGem som > Dokument, og indtast derefter enten et nyt navn for filen, eller vælg

en ny placering, hvor du vil gemme filen.

Åbn et gemt dokument, en præsentation eller et whiteboard
Hvis du har gemt et dokument, en præsentation eller et whiteboard, der blev vist i indholdsvisningen under
et møde, kan du gøre en af følgende:

• Åbn filen i indholdsvisningen under et andet møde. Kun en præsentationsvært eller deltagere, der har
ret til at dele dokumenter, kan åbne en gemt fil under et møde.

• Åbn filen når som helst på din computers desktop.

Et gemt dokument, en præsentation eller et whiteboard er i formatet Universal Communications Format (UCF)
og har et .ufc-filtypenavn.

• UCF understøttes ikke for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.

• Hvis den fil, du vil åbne, ligger på din computers desktop, behøver du blot at dobbeltklikke på den for
at åbne den i WebEx-dokumentvisningsprogram.

Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Åbn og del.
Trin 2 Vælg dokument, præsentation eller whiteboard-filen, du vil åbne.
Trin 3 Vælg Åbn.

Udskriv præsentationer, dokumenter eller whiteboards
Du kan udskrive alle delte præsentationer, dokumenter eller whiteboards, der vises i din indholdsvisning. En
udskrevet kopi af delt indhold omfatter alle tilføjede kommenteringer og henvisninger.
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Procedure

Trin 1 I indholdsvisningen skal du vælge fanen for dokumentet, præsentationen eller det whiteboard, som du ønsker
at udskrive.

Trin 2 Vælg Fil > Udskriv > Dokument.
Trin 3 Vælg de udskriftsindstillinger, du vil bruge, og udskriv derefter dokumentet.

Når du udskriver delt indhold i indholdsvisningen, tilpasser mødeadministratoren den til at passe på den
udskrevne side. For whiteboards udskriver mødeadministrator dog kun det indhold der ligger inden for de
stiplede linjer på whiteboardet.

Del webindhold
Du kan dele et websted, der indeholder multimedie-effekter. Siden åbnes i indholdsvisningen, på hver enkelt
deltagers skærm. Hvis indholdet kræver enmedieafspiller, skal deltagerne have den korrekte afspiller installeret
på deres computere.

Procedure

Trin 1 Vælg Del >Webindhold.
Trin 2 For Adresse indtast adressen, eller URL-adressen, hvor indholdet er gemt. Eller hvis du tidligere har delt

indhold, skal du vælge det fra rullegardinmenuen.
Du kan kopiere en URL-adresse fra enhver kilde, såsom et andet browservindue, og derefter sætte den ind i
adresseboksen.

Trin 3 For Type vælg typen af webindhold, som du ønsker at dele.
Trin 4 Vælg OK.

Forskelle mellem at dele webindhold og dele en webbrowser
Meeting Center leverer to muligheder til deling af webbaserede oplysninger. Du kan dele webindhold eller
en webbrowser med mødedeltagerne. Vælg den funktion, der passer bedst til dine behov.

UlemperFordeleDelingsvalgmulighed

• Viser ikke medieeffekter eller overfører
lyde på websteder.

• Lader ikke deltagere interagere med
websteder uafhængigt.

• Lader dig guide deltagerne til forskellige websteder og
steder på internettet.

• Lader dig give mødedeltagerne kontrol over din
webbrowser.

• Lader dig og andre deltagere lave kommentarer til
websteder.

Webbrowserdeling
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UlemperFordeleDelingsvalgmulighed

Tillader dig ikke at guide deltagere til andre
websteder.• Viser websteder, og lader deltagere opleve

medieeffekter på websteder, herunder video og lyd.

• Lader deltagere interagere med websteder uafhængigt
i deres indholdsvisninger.

Deling af
webindhold

Del en applikation
Du kan dele enhver applikation på din computer med mødedeltagere.

Procedure

Trin 1 Vælg Del > Applikation.
Listen over alle applikationer der i øjeblikket kører på computeren.

Trin 2 Gør ét af følgende:

• Hvis applikationen, du vil dele, kører i øjeblikket, skal du vælge den på listen for at begynde at dele den.

• Hvis applikationen, du vil dele, ikke kører i øjeblikket, vælg Anden applikation. Dialogboksen Anden
applikation vises, og den viser en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og
vælg derefter Del.

Din applikation vises i et delingsvindue på deltagerskærme.

Trin 3 For at dele en ekstra applikation skal du vælge den applikation, du vil dele:

• Hvis applikationen kører, skal du vælge Del.

• Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, vælg Del applikation i panelet mødekontroller.

Når du åbner enhver applikation, som du har minimeret, åbner den med delingsknapper i det øverste
højre hjørne.

Tip

Trin 4 For at skifte mellem applikationer, vælg rullegardinpilen ved siden af knappen Deling.
Trin 5 For at stoppe applikationsdeling vælg Stop deling i titellinjen på den applikation, du ikke længere vil dele,

eller i mødekontrolpanelet.

Del applikationer med detaljeret farve

Kun for Windows-brugere

Som standard sender mødeadministratoren billeder af delt software, med tilstanden 16-bit farver, der svarer
til din computers "mange farver" (16-bit) farveindstilling. Denne tilstand giver en nøjagtig gengivelse af farve
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for de fleste delte applikationer. Hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder, såsom
farvegraduering, vises farven muligvis ikke præcist på deltagernes skærme.

Hvis nøjagtigheden og farveopløsningen på en delt applikation er vigtig, kan du aktivere tilstanden Ægte
farver i mødeadministratoren. Brug af denne tilstand kan dog påvirke applikationsdelingens ydeevne.

Når du bruger tilstanden Ægte farver, kan du vælge en af følgende indstillinger:

• Bedre billedvisning (ingen billedkomprimering)

• Bedre præstation (nogen billedkomprimering)

Ydelse henviser til hastigheden, med hvilken billederne vises på deltagernes skærme, og billedbehandling
henviser til farvekvaliteten på de delte billeder.

Før du aktiverer tilstanden Ægte farver, skal du kontrollere, at din skærm er indstillet til Ægte farver
(enten 24 - eller 32-bit farve). For yderligere oplysninger om konfigurationsindstillinger for din skærm
se Windows hjælp.

Kun for Mac-brugere

Før du deler en applikation eller dit indhold, kan du vælge en af de følgende skærmtilstande:

• Bedre præstation: Standardtilstand. Tillader dig at vise dit indhold hurtigere, end du gør, ved at bruge
tilstanden bedre billedkvalitet.

• Bedre billedkvalitet: Tillader dig at vise dit indhold med bedre billedkvalitet. I denne tilstand kan dit
delte indhold være længere om at blive vist end i tilstanden bedre præstation.

Ændring af visningstilstande påvirker ikke præsentations- eller dokumentdeling.

Del applikationer med detaljeret farve (Windows)

Procedure

Trin 1 Hvis du i øjeblikket deler en applikation, skal du stoppe din delingssession.
Trin 2 VælgMøde >Mødeindstillinger.
Trin 3 Vælg fanen Tilstanden Ægte farver.
Trin 4 Vælg Aktiver tilstanden ægte farver.
Trin 5 Vælg en af de følgende valgmuligheder:

• Bedre billedbehandling

• Bedre præstation

Trin 6 Vælg OK eller Anvend.
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Del applikationer med detaljeret farve (Mac)

Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælgMeeting Center > Indstillinger.
Trin 2 Vælg Visning.
Trin 3 Vælg Bedre ydeevne eller Bedre billedkvalitet, som nødvendigt.
Trin 4 Vælg OK.

Tip til Deling af software
De følgende tip kan hjælpe dig med at dele software mere effektivt:

• Kun applikationsdeling: For at spare tid under et møde skal du sikre, at eventuelle applikationer, du har
til hensigt at dele, er åbne på computeren. På et passende tidspunkt under mødet kan du så hurtigt begynde
at dele en applikation uden at vente på, at applikationen starter.

• Hvis deltagerne ikke kan se hele den delte software uden at scrolle i deres delingsvinduer, kan de tilpasse
visningen af den delte software. De kan reducere størrelsen af den delte software i formindskelser eller
skalere den til at passe i deres delingsvinduer.

• For at forbedre ydelsen af softwaredeling luk alle applikationer, som du ikke behøver at bruge eller dele
på din computer. Således spares der processorbrug og hukommelse på din computer, hvilket hjælper
med at sikre, at mødemanager kan sende billeder af delt software hurtigt under et møde. Også for at
sikre, at en maksimal mængde båndbredde er til rådighed til deling af software, så luk alle programmer,
der bruger båndbredde, såsom chat eller chatprogrammer, og programmer, der modtager streaminglyd
eller -video fra internettet.

• Hvis du deler en applikation, hvor gengivelse af farver på deltagernes skærm er vigtig, kan du forbedre
farvekvalitet ved at aktivere tilstanden Ægte farver.

• Kun deling af applikation og webbrowser: Undgå at dække en delt applikation eller webbrowser med
et andet vindue på din computers desktop. Et krydsskraveret mønster vises i deltageres delingsvinduer,
hvor det andet vindue dækker den delte applikation eller browser.

• Kun deling af applikation og webbrowser: Hvis du ønsker at skifte din visning mellem delt software og
mødevinduet, kan du sætte softwaredelingen på pause, før du vender tilbage til mødevinduet, og derefter
genoptage deling, når du vender tilbage til den delte applikation. Når softwaredelingen sættes på pause,
spares processorbrug og hukommelse på din computer, når du ser på mødevinduet.

• Kun deling af applikation og webbrowser: Hvis du har mere end én skærm, når du deler en applikation
eller en webbrowser, kan deltagerne se den uanset hvilken skærm, du viser den på. Hvis du flytter
applikationen eller webbrowseren til en anden skærm, er den stadig synlig for deltagerne. Hvis du deler
mere end én applikation, vil deltagerne se den bedste visning, hvis du sørger for, at applikationerne vises
på den samme skærm.

• Fordi softwaredeling kræver ekstra båndbredde under et møde, anbefales det, at du bruger en dedikeret
højhastighedsinternetforbindelse, når du deler software. Dog kan deltagere, der bruger
opkaldsinternetforbindelser, opleve en forsinkelse i visningen eller kontrol af den delte software. Hvis
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du vil dele et dokument, såsom enMicrosoftWord eller Excel-dokument, kan du forbedremødeoplevelsen
for disse deltagere ved hjælp af dokumentdeling i stedet for applikationsdeling.

Om deling af en ekstern computer
En præsentationsvært bruger deling af ekstern computer til at vise alle mødedeltagere en ekstern computer.
Afhængigt af, hvordan den eksterne computer er konfigureret, kan præsentationsværten vise hele desktoppen
eller kun bestemte applikationer. Deling af ekstern computer er nyttig til at vise deltagerne et program eller
en fil, der kun er tilgængelig på en ekstern computer.

Deltagerne kan se den eksterne computer, herunder alle præsentationsværtens musebevægelser, i et
delingsvindue på deres skærme.

Som præsentationsvært kan du dele en ekstern computer under et møde, hvis:

• Du har installeret Access Anywhere-agenten på den eksterne computer

• Du loggede ind på Meeting Center-webstedet, før du loggede på mødet, hvis du ikke er den oprindelige
mødevært

For oplysninger om konfigurationen af en computer til ekstern adgang se Access
Anywhere-brugervejledningen.

Start deling af ekstern computer
Hvis du allerede har konfigureret en computer til Access Anywhere, kan du dele computeren under et møde.

Procedure

Trin 1 Vælg Del > Ekstern computer.
Dialogboksen Access Anywhere vises.

Trin 2 Under Eksterne computere vælg den computer, du vil dele.
Trin 3 Under Applikationer vælg en applikation, som du vil dele.

Hvis du konfigurerer den eksterne computer, så du har adgang til hele dens desktop, vises valgmuligheden
Indhold under applikationer.

Trin 4 Vælg Tilslut.
Afhængigt af bekræftelsesmetoden du valgte, da du konfigurerede computeren til Access Anywhere, skal du
udføre en af disse opgaver:

• Hvis du valgte bekræftelse med adgangskode: Du indtaster den adgangskode, du skrev, da du
konfigurerede den eksterne computer, og vælg OK.

• Hvis du vælger telefonbekræftelse: Du modtager et telefonopkald på det nummer, du indtastede, da du
konfigurerede den eksterne computer, og følg derefter den talte vejledning.
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Bemærk • Hvis du ikke er den oprindelige mødevært, skal du logge ind på dit Meeting Center-websted,
før du deltager i et møde, hvor du vil dele en ekstern computer. Hvis du allerede er i et møde,
men ikke loggede ind på dit websted, skal du forlade mødet, logge ind på dit websted og
derefter oprette forbindelse til mødet igen.

• Hvis en adgangskodebeskyttet pauseskærm kører på den eksterne computer, lukker
mødetjenesten den automatisk, når du opgiver din adgangskode eller overførselskode.

• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du skal logge ind på computeren, skal
du sende en Ctrl+Alt+Del-kommando til computeren.

• Hvis du konfigurerer den eksterne computer, så du kan få adgang til flere applikationer, kan
du dele yderligere applikationer samtidigt.

Del yderligere applikationer på en delt ekstern computer
Når du deler en ekstern computer, for hvilken du har angivet, at der kun er adgang til specifikke applikationer
snarere end hele dens desktop, kan du dele yderligere applikationer på den eksterne computer. Mødedeltagere
kan se alle delte applikationer samtidigt.

Procedure

Trin 1 På siden Møde Kontrolpanel vælg knappen pil ned (det er den sidste knap på Mødekontrolpanelet). Vælg
derefter Del ekstern applikation.

Trin 2 I boksen Vælg applikation vælg den applikation, du vil dele.
Efter du vælger at dele en anden applikation, forbliver alle tidligere valgte applikationer åbne.

Trin 3 Vælg OK.

Stop deling af ekstern computer
Du kan stoppe deling af en ekstern computer under et møde når som helst. Når du stopper med at dele en
ekstern computer, afbryder Access Anywhere-serveren din lokale computer fra den eksterne computer. Den
eksterne computer forbliver logget ind på Access Anywhere-serveren, så du har adgang til den igen når som
helst.

Procedure

Trin 1 For at sikre beskyttelse af dine data og sikkerheden af din eksterne computer skal du gøre en af følgende:

• Luk alle applikationer, som du startede under delingssessionen.

   Brugervejledning til WebEx Meeting Center
86

Del indhold
Del yderligere applikationer på en delt ekstern computer



• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du har administratorrettigheder på computeren,
skal du logge af fra eller låse computeren. For at få adgang til disse indstillinger på computeren send en
Ctrl+Alt+Del-tastekombination til den eksterne computer.

• Angiv en adgangskode til pauseskærm, og indstil pauseskærmen til at blive vist efter en kort periode af
inaktivitet, f.eks. 1 minut.

• Sluk computeren, hvis du ikke har planer om at benytte den igen via ekstern adgang.

Trin 2 På panelet Mødekontroller vælg Stop deling.
Deling stopper, og du vender tilbage til mødeadministrator.

Administrer en delt ekstern computer
Når der deles en ekstern computer under et møde, kan du administrere den eksterne computer ved at indstille
valgmuligheder og sende kommandoer.

Enhver ændring til indstillingerne påvirker kun den eksterne computer under den aktuelle delesession.
Ændringerne påvirker ikke de standardindstillinger, du indstillede for den eksterne computer i indstillingerne
for Access Anywhere-agenten.

Bemærk

Gør detteTil

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefterReducer
skærmopløsning til at passe til denne computer.

Reducer skærmopløsningen på en ekstern
computer

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter Deaktiver tastatur
og mus.

Deaktiver eller aktiver en ekstern computers
tastatur og mus

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter Vis.

Vælg en visningsindstilling fra menuen.

Juster visningsstørrelsen for en delt ekstern
computer

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefterGør skærmen blank.Skjul eller vis indholdet på en ekstern
computers skærm

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter Send Ctrl+Alt+Del.Send en Ctrl+Alt+Del kommando for at logge
ind eller ud, eller låse eller låse op for den
eksterne computer

I mødekontrolpanelet vælg knappen pil ned, og vælg derefter Del ekstern
applikation.

Vælg den applikation, du vil dele fra listen over tilgængelige applikationer.

Vælg en anden applikation til at dele på en
ekstern computer
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K A P I T E L  13
Foretag en meningsmåling

• Oversigt over Foretag en meningsmåling, side 89

• Opret et spørgeskema (til Windows), side 89

• Opret et spørgeskema (til Mac), side 90

• Rediger et spørgeskema, side 91

• Vis en timer under meningsmåling, side 91

• Åbn en meningsmåling, side 91

• Del resultater af meningsmålinger med deltagere, side 92

• Gem et meningsmålingsspørgeskema i et møde, side 92

• Gem resultater af en meningsmåling, side 93

• Åbn en meningsmålingsspørgeskemafil, side 93

Oversigt over Foretag en meningsmåling
Som præsentationsvært kan du under et møde foretage en meningsmåling blandt deltagerne ved at give dem
et spørgeskema. Det kan være nyttigt at foretage en meningsmåling for at indsamle feedback fra deltagere,
tillade deltagere at stemme om et forslag, teste deltagernes viden om et emne, osv.

For at foretage en meningsmåling skal du først oprette et meningsmålingsspørgeskema. Du opretter et
spørgeskema i et møde. For at spare tid under et møde kan du starte mødet tidligere end det planlagte tidspunkt,
oprette et spørgeskema på meningsmålingspanelet, gemme det og derefter åbne det under selve mødet.

Opret et spørgeskema (til Windows)
Procedure

Trin 1 Åbn panelet meningsmåling i et møde.
Trin 2 I sektionen Spørgsmål skal du vælge en af disse spørgsmålstyper:
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• For at oprette spørgsmål med flere svar vælg Flere valgmuligheder, og vælg derefter Flere svar i
rullegardinmenuen

• For at oprette spørgsmål med et enkelt svar vælg Flere valgmuligheder, og vælg derefter Enkelt svar
i rullegardinmenuen

• For at oprette et tekstspørgsmål vælg Kort svar.

Trin 3 Vælg Nyt.
Trin 4 Skriv et spørgsmål i den viste boks.
Trin 5 I sektionen Svar klik på Tilføj.
Trin 6 Skriv et svar i den viste boks.
Trin 7 For at skrive et andet svar klik på Tilføj, når du er færdig med at skrive et svar.

Spørgsmålet og svaret vises i området meningsmålingsspørgsmål.

Trin 8 Gentag trin 2 til 7 for at tilføje flere spørgsmål.
Trin 9 For at oprette supplerende meningsmålinger under et møde vælg ikonet Ny på panelet meningsmålinger.

Opret et spørgeskema (til Mac)
Procedure

Trin 1 Åben panelet meningsmåling i mødet.
Trin 2 Vælg ikonet Tilføj et spørgsmål, og skriv derefter spørgsmålet.
Trin 3 Vælg ikonet Tilføj et svar, og skriv derefter svaret.
Trin 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere svar.
Trin 5 Gentag trin 2 for at tilføje flere spørgsmål.
Trin 6 Hvis du vil ændre spørgsmålstypen, vælg tekstenKlik her for at ændre spørgsmålstype, der vises under de

specifikke spørgsmål, og gør derefter en af følgende:

• For at oprette et spørgsmål med flere svar vælg Flere svar.

• For at oprette et spørgsmål med et enkelt svar vælg Enkelt svar.

• For at oprette et spørgsmål der kræver et skrevet svar vælg Kort svar.
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Rediger et spørgeskema
Procedure

Trin 1 For at ændre spørgsmålstypen:

• Vælg spørgsmålet, og vælg derefter den nye type af spørgsmål i afsnittet Spørgsmål.

• Vælg Skift type.

Trin 2 For at redigere spørgsmål eller svar, du har indtastet, vælg spørgsmålet eller svaret, vælg ikonetRediger, og
foretag derefter ændringerne.

Trin 3 Hvis du vil slette et spørgsmål eller svar, vælg spørgsmålet eller svaret, og vælg derefter ikonet Slet.
Trin 4 For at omordne spørgsmål eller svar vælg spørgsmålet eller svaret, og vælg derefter ikonet Flyt op eller Flyt

ned som nødvendigt.
Trin 5 For at slette et helt spørgeskema skal du vælge Slet alle.

Hvis du ikke har gemt spørgeskemaet, vises en meddelelsesboks, som spørger, om du vil gemme det eller ej.

Vis en timer under meningsmåling
Du kan vælge, at der vises en timer for deltagere og dig selv, når en meningsmåling er i gang.

Procedure

Trin 1 Åbn dialogboksen Indstillinger for meningsmålinger.

• Hvis du bruger Windows, vælg Valgmuligheder i bunden af panelet til meningsmåling.

• Hvis du bruger Mac, vælg ikonet Valgmuligheder i den nederste højre del af panelet meningsmålinger.

Trin 2 I dialogboksen, der vises, vælg Display, og skriv derefter længden af tid for alarmen: boks.
Trin 3 Vælg OK.

Åbn en meningsmåling
Når du er færdig med at forberede et meningsmålingsspørgeskema, kan du åbne meningsmålingen.

Hvis du forberedte dit spørgeskema på forhånd og gemte det, skal du først vise det på panelet Meningsmåling.
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Procedure

Trin 1 Vis dit meningsmålingsspørgeskema på panelet for meningsmåling, hvis du ikke allerede har gjort det.
Trin 2 Vælg Åbn meningsmåling.

Spørgeskemaet vises på deltagernes paneler for meningsmåling. Deltagere kan nu besvare meningsmålingen.

Når deltagere besvarer spørgsmålene, kan du se status for meningsmåling på din panel for meningsmåling.

Trin 3 Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået.
Hvis du angiver en timer, og tiden for meningsmålingen udløber, lukkes meningsmålingen automatisk.

Deltagere kan ikke længere besvare spørgsmål.

Når du lukker en meningsmåling, kan du se resultaterne og eventuelt dele dem med deltagerne.

Del resultater af meningsmålinger med deltagere
Efter du lukker en meningsmåling, kan du dele resultater af meningsmålinger med deltagere.

De resultater af meningsmålinger, du kan dele under et møde, er anonyme. Dog optager Meeting Center svar
fra hver deltager, ud over grupperesultater, og tillader dig at gemme disse individuelle og grupperesultater.

Procedure

Trin 1 I afsnittet Del med mødedeltagere på dit panel til meningsmåling vælg Resultater af meningsmålinger.
Trin 2 Vælg Anvend.

Resultaterne af meningsmålingen vises i deltagernes paneler for meningsmåling, ligesom de gør på dit panel
til meningsmåling.

Resultatkolonnen angiver procentdelen af mødedeltagere, der valgte hvert svar. Kolonnenmed søjlediagrammet
indeholder en grafisk fremstilling af procentdelen i resultatkolonnen.

Gem et meningsmålingsspørgeskema i et møde
Efter du opretter et meningsmålingsspørgeskema i et møde, kan du gemme det som en .atp-fil. Du kan åbne
filen, du skal bruge i ethvert møde.
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Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål.
Trin 2 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 3 Skriv et navn for filen.
Trin 4 Vælg Gem.

Mødeadministrator gemmer meningsmålingsspørgeskemaet til en fil på den placering, du opgav.
Meningsmålingsspørgeskemafilnavne har filtypenavnet .atp.

Gem resultater af en meningsmåling
Efter at have lukket en meningsmåling kan du gemme svarene på en af følgende måder:

• Tekstfilgrupperesultat: Gemmer procentdelen af deltagere, som vælger hvert svar i en .txt-fil.

• Tekstfil med resultat for individuelle mødedeltagere: Gemmer et svar fra en mødedeltager ud over
grupperesultaterne i en .txt-fil.

Procedure

Trin 1 Luk meningsmålingen, hvis du ikke allerede har gjort det.
Trin 2 Vælg Fil >Gem > Meningsmålingsresultater.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger på en enkelt fil, vælg Gem > Alle
meningsmålingsresultater.

Tip

Trin 3 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 4 På rullegardinmenuen Filnavn indtast navnet på filen.
Trin 5 På rullegardinmenuen Gem som type vælg det format, som du vil gemme resultaterne i.
Trin 6 Vælg Gem.

Du kan nu se meningsmålingsresultater ved at åbne filen.

Åbn en meningsmålingsspørgeskemafil
Hvis du har gemt et meningsmålingsspørgeskema på en fil, kan du vise spørgeskemaet på dit panel for
meningsmåling ved at åbne filen.

Du kan kun åbne en fil med meningsmålingsspørgeskema under et møde.
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Procedure

Trin 1 Vælg Fil > Åbn meningsmålingsspørgsmål.
Trin 2 Vælg filen med meningsmålingsspørgeskema, som du vil åbne.

En fil med meningsmålingsspørgeskema har et .atp-filtypenavn.

Trin 3 Vælg Åbn.
Meningsmålingsspørgeskemaet vises på dit panel for meningsmåling. Du kan nu åbne meningsmålingen for
deltagerne.
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K A P I T E L  14
Overfør og download filer under et møde

• Oversigt over Overførsel og download af filer under et møde, side 95

• Udgiv filer under et møde, side 95

• Download filer under et møde, side 96

Oversigt over Overførsel og download af filer under et møde
Under et møde kan du udgive filer, der findes på din computer. Mødedeltagere kan derefter downloade de
udgivne filer til deres computere eller lokale servere. Udgivelse af filer er nyttigt, hvis du ønsker at give
deltagerne et dokument, en kopi af din præsentation, en applikation, osv.

Filer, som du udgiver, findes kun på din computer - ikke på en server. Således er dine udgivne filer altid
beskyttet mod uautoriseret adgang under et møde.

Udgiv filer under et møde
Under et møde kan du udgive filer, der ligger på din computer, og mødedeltagere kan downloade filer til deres
computere eller lokale servere.

Procedure

Trin 1 I mødevinduet vælg Fil > Overfør.
Vinduet Filoverførsel vises.

Trin 2 Vælg Del fil.
Dialogboksen Åbn vises.

Trin 3 Vælg filen, du vil udgive, og vælg derefter Åbn.
Filen vises i vinduet Filoverførsel.

Filen er nu også tilgængelig i hver mødedeltagers Filoverførsels-vindue.

Trin 4 (Valgfri) Udgiv yderligere filer, som du ønsker, at deltagerne downloader.
Trin 5 For at stoppe udgivelse af filer under et møde, i titellinjen af vinduet Filoverførsel, vælg knappen Luk.
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Mødeadministrator lukker vinduet Filoverførsel i hver mødedeltagersmødevindue.

Antallet af deltagere, som har vinduet Filoverførsel åbent, inklusive dig, vises i det nederste højre
hjørne af vinduet Filoverførsel.

Bemærk

Download filer under et møde
Hvis en præsentationsvært udgiver filer under et møde, vises dialogboksen filoverførsel automatisk i dit
mødevindue. Du kan derefter downloade de udgivne filer til din computer eller til en lokal server.

Procedure

Trin 1 I vinduet Filoverførsel vælg den fil, du ønsker at downloade.
Trin 2 Vælg Download.

Dialogboksen Gem som vises.

Trin 3 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 4 Vælg Gem.

Filen downloades til din valgte placering.

Trin 5 (Valgfrit) Hvis relevant, kan du downloade yderligere filer.
Trin 6 Når du er færdig med at downloade filer, skal du i titellinjen for vinduet Filoverførsel vælge knappen Luk.

For at genåbne vinduet Filoverførsel når som helst vælg Fil > overførsel. Denne valgmulighed
er kun tilgængelig, hvis præsentationsværten i øjeblikket udgiver filer.

Bemærk
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K A P I T E L  15
Administrer og tag noter

• Oversigt over Administration og notetagning, side 97

• Udpeg en referent, side 98

• Udpeg en person, der er ansvarlig for undertekster, side 98

• Aktiver undertekster, side 99

• Tag personlige noter, side 99

• Tag offentlige noter (mødereferater), side 99

• Angiv undertekster, side 100

• Gem noter til en fil, side 100

Oversigt over Administration og notetagning
Under et møde kan en eller flere deltagere med adgang til notefunktionen tage noter på Notes eller panel til
undertekster imødevinduet. Kun én deltager laver undertekster.

Hvis alle deltagere har lov til at tage noter, kan de ikke udgive deres noter til andre under mødet. Dog kan
deltagerne gemme deres noter på hvilket som helst tidspunkt under mødet.

Mødeværten kan vælge den enkelte referent under mødet. En enkelt referent kan udgive noter når som helst
under mødet eller sende et mødeafskrift med noterne til alle deltagere.

Hvis nødvendigt kan værten også vælge en person ansvarlig for undertekster. En person ansvarlig for
undertekster kan udgive billedtekster i realtid under mødet og kan også sende en afskrift med undertekster til
alle deltagere.

Hvis du tager personlige eller offentlige noter (mødereferater) eller laver undertekster under et møde, kan du
gemme dine noter eller undertekster til en tekstfil på din computer. Du kan også gemme noter eller undertekster,
som en anden referent eller person ansvarlig for undertekster udgiver, på dit panel til noter eller undertekster.
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Hvis du vælger en anden referent eller person ansvarlig for undertekster, vil alle noter, den tidligere referent
eller personen ansvarlig for undertekster udgav, forblive på hver deltagers panel til noter eller undertekster.
Dog kan den nye referent eller personen ansvarlig for undertekster ikke redigere de eksisterende noter
eller undertekster.

Bemærk

Funktionen noter er ikke tilgængelig på Mac.Bemærk

Udpeg en referent
Hvis den enkelte referent eller indstillingen for en person ansvarlig for undertekster er indstillet for et møde,
kan du udpege enhver deltager eller ansvarlig for undertekster til at være referent. Når du planlægger et møde,
kan du angive indstillingen noter, eller en præsentationsvært kan angive indstillingen noter under et møde.

Procedure

Trin 1 På panelet deltagere skal du vælge den deltager, du vil udpege som referent.
Trin 2 Skift deres rolle som følger:

• Windows: Højreklik, og vælg derefter Skift rolle til > Referent.

• Mac: Vælg ctrl, og klik; vælg derefter Skift rolle til > Referent.

En blyantindikator vises til højre for deltagerens navn på deltagerlisten.

Udpeg en person, der er ansvarlig for undertekster
Procedure

Trin 1 På panelet deltagere skal du vælge den deltager, du vil udpege som ansvarlig for undertekster.
Trin 2 Gør ét af følgende:

• Windows: Højreklik, og vælg Skift rolle til > Ansvarlig for undertekster.

• Mac: Vælg ctrl, og klik. Vælg Skift rolle til > Ansvarlig for undertekster.

En indikator for undertekster vises ud for deltagerens navn på deltagerlisten.

   Brugervejledning til WebEx Meeting Center
98

Administrer og tag noter
Udpeg en referent



Aktiver undertekster
Procedure

Trin 1 Afhængigt af sit operativsystem skal du gøre en af følgende:

• Windows: I mødevinduet vælgMøde > indstillinger.

Dialogboksen mødeindstillinger vises med fanen Generelt markeret som standard.

• Mac: I menuenMeeting Center vælg Indstillinger > Værktøjer.

Trin 2 For at slå valgmuligheden til undertekster til eller fra skal du markere eller fjerne markering af Aktiver
undertekster.

Trin 3 Hvis du vil vælge en anden deltager til at lave afskrifter, vælg deltagerens navn på panelet deltagere, og
højreklik derefter (Windows) eller vælg ctrl og klik (Mac) og vælg Skift rolle til > Ansvarlig for undertekster.

Tag personlige noter
Hvis mødeværten eller præsentationsværten har valgt at give deltagerne tilladelse til at tage personlige noter,
kan du skrive dine noter på notepanelet i mødevinduet.

Du kan gemme dine noter til en tekstfil på din computer.Bemærk

Procedure

Trin 1 Åbn notepanelet i mødevinduet.
Trin 2 Skriv dine noter i boksen.

Tag offentlige noter (mødereferater)
Hvis mødeværten har udpeget dig som den eneste referent for et møde, kan du skrive noter i notepanelet i dit
Mødevindue. Dine noter er ikke synlige for andre mødedeltagere, før du udgiver dem. Du kan udgive dine
noter når som helst under mødet, eller du kan sende dine noter i et mødeafskrift til alle deltagere.
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Procedure

Trin 1 Åbn notepanelet i mødevinduet.
Trin 2 Skriv dine noter i boksen.
Trin 3 (Valgfrit) Hvis du vil udgive dine noter, så de vises i hver deltagers notepanel, vælg Udgiv.

Hvis notepanelet ikke er markeret på en deltagersmødevindue, når du udgiver noter, ser deltageren
en advarsel.

Bemærk

Angiv undertekster
Hvis mødeværten har udpeget dig som ansvarlig for undertekster til et møde, kan du skrive undertekster på
panelet Lukkede tekster i dit mødevindue. For at skrive undertekster kan du enten bruge et standardtastatur,
eller et steno-tastatur og software til maskinoversættelse.

Dine undertekster er synlige for andre mødedeltagere i realtid, én linje ad gangen. Du kan også sende dine
undertekster i et mødeafskrift til alle deltagere.

Procedure

Trin 1 Åbn panelet Lukkede tekster.
Trin 2 Skriv dine undertekster i boksen.
Trin 3 Når du skriver en linje med billedtekster, skal du gøre en af følgende for at udgive dine undertekster på hver

deltagers panel til undertekster:

• Tryk på tasten Enter på din computers tastatur.

• Vælg Udgiv på panelet Undertekster.

Hvis panelet Undertekster ikke er markeret på en deltagers mødevindue, når du udgiver en linje
af undertekster, underrettes deltageren om, at undertekster er tilgængelige.

Bemærk

Gem noter til en fil
Procedure

Trin 1 På panelet til noter eller undertekster vælg Gem.
Dialogboksen Gem noter som vises.

Trin 2 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 3 Indtast navnet på filen, og vælg derefter Gem.
Trin 4 For at gemme en kopi af noter til en anden fil vælg File > Gem som > Noter.
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Dialogboksen Gem noter som vises.

Trin 5 Gør enten en eller begge af følgende:

• Indtast et nyt navn for filen.

• Vælg en ny placering, hvor du vil gemme filen.

Trin 6 Vælg Gem.
Som alternativ kan du gemme alle de følgende mødeoplysninger til filen på en
gang:

Tip

• Delte præsentationer eller dokumenter

• chat-beskeder

• Noter

• Meningsmålingsspørgeskema

• Meningsmålingsresultater

For at gemme alle oplysninger en gang vælg Fil > Gem alle. I dette tilfælde gemmes filerne under deres
standard filnavne. Således overskrives det ikke, hvis du allerede har gemt en fil med et andet navn.

Når du gemmer nye noter til en fil, kan du gemme ændringer til noterne eller gemme en kopi af
noterne til en anden fil.

Bemærk
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K A P I T E L  16
Administrer oplysninger i Mit WebEx

• Om Mit WebEx, side 103

• Tilmeld til en brugerkonto, side 104

• Log ind på WebEx-websted., side 105

• Se listen over dine møder, side 105

• Om siden Mine WebEx-møder, side 106

• Brug Access Anywhere (mine computere), side 106

• Administrer filer i dine personlige mapper, side 107

• Administrer mødeoptagelser, side 107

• Administrer diverse optagelser, side 109

• Oprethold kontaktoplysninger, side 110

• Rediger din brugerprofil, side 114

• Rediger dine indstillinger, side 114

• Generer rapporter, side 116

Om Mit WebEx
Mit WebEx er et område på dit WebEx-tjenesteydelsens websted, hvor du har adgang til din brugerkonto og
personlige produktivitetsfunktioner. De følgende funktioner er tilgængelige, afhængigt af konfigurationen af
dit websted og din brugerkonto:

• Personlig liste over møder: Giver en liste over alle online møder, som du vært for og deltager i. Du
kan se møderne efter dag, uge eller måned, eller du kan se alle møder.

• Opsætning af Produktivitetsværktøjer: Valgfri funktion. Tillader dig at konfigurere indstillinger for
øjeblikkelige eller planlagte møder, som du kan starte fra applikationer på din desktop. Hvis du installerer
WebEx-produktivitetsværktøjer, kan du starte eller deltage i møder, salgsmøder, undervisningssessioner
og supportsessioner omgående fra panel til WebEx-produktivitetsværktøjer eller fra andre applikationer
på din desktop, som Microsoft Office, webbrowsere, Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes og chat. Du
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kan også planlægge møder, salgsmøder, begivenheder og undervisningssessioner ved brug af Microsoft
Outlook eller IBM Lotus Notes, uden at gå til dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

• Personligtmødelokale: Valgfri funktion. En side på ditWebEx-tjenesteydelsenswebsted hvor besøgende
kan se en liste over møder, som du er vært for, og deltage i et igangværende møde. Besøgende har også
adgang til, og kan downloade, filer, du deler.

• Access Anywhere: Valgfri funktion. Giver dig adgang til, og kontrol over, en ekstern computer fra hvor
som helst i verden. For yderligere oplysninger omAccess Anywhere se guiden Sådan kommer du i gang
med Access Anywhere, som kan findes på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

• Fillager: Lader dig gemme filer i personlige mapper på dit WebEx-tjenesteydelsens websted, hvor du
har adgang til dem fra enhver computer, der har adgang til internettet. Tillader dig også at gøre bestemte
filer tilgængelige på siden for dit personlige mødelokale, så besøgende på din side har adgang til dem.

• Adressebog: Tillader dig at gemme oplysninger om dine kontakter på dit WebEx-tjenesteydelsens
websted. Ved hjælp af din adressebog har du hurtigt adgang til dine kontakter, når du inviterer dem til
et møde.

• Brugerprofil: Tillader dig at gemme dine kontooplysninger, såsom brugernavn, adgangskode og
kontaktoplysninger. Tillader dig også at angive en anden bruger, der kan planlæggemøder på dine vegne,
angive indstillinger for siden for dit personlige mødelokale og administrere planlægningsskabeloner.

• Personlige konferencenumre: Valgfri funktion. Tillader dig at konfigurere personlige konferencenummer
(PCN) konti, som du kan bruge til at konfigurere lyddelen af dine personlige konferencemøder.

• Indstillinger for websted: Tillader dig at angive startsiden for dit WebEx-tjenesteydelsens websted,
som er den første side, der vises, når du tilgår dit websted. Hvis dit websted indeholder flere sprog, kan
du også vælge et sprog og lokalitet, som teksten på dit websted skal vises på.

• Brugsrapporter: Valgfri funktion. Tillader dig at opnå oplysninger om møder, som du er vært for. Hvis
du bruger valgmuligheden Access Anywhere, kan du også få oplysninger om computere, som du har
ekstern adgang til.

Tilmeld til en brugerkonto
Så snart, du får en brugerkonto, kan du brugeMitWebEx-funktioner fra nettet. Du kan redigere din brugerprofil
for at ændre din adgangskode og angive yderligere personlige oplysninger og angive indstillinger for websted,
såsom din standard startside og tidszone.

Hvis din webstedsadministrator har gjort funktionen selvtilmelding til rådighed, kan du til enhver tid tilmelde
en konto på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

Hvis selvtilmelding ikke er tilgængelig for dit WebEx-websted, skal du kontakte din administrator for en
konto.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Gå til dit WebEx-websted.
Trin 2 I navigationsbjælken vælg Opsæt > Ny konto.
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Siden Tilmeld vises.

Trin 3 Opgiv de nødvendige oplysninger.
Trin 4 Vælg Tilmeld nu.

Du modtager en e-mailmeddelelse, hvilket bekræfter, at du har tilmeldt dig til en brugerkonto.

Når din webstedsadministrator godkender din nye brugerkonto, modtager du en anden e-mailmeddelelse, der
indeholder dit brugernavn og din adgangskode.

Log ind på WebEx-websted.

Hvis du har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, skal du vælge Glemt din adgangskode. Opgiv
din e-mailadresse, skriv verificeringstegn og vælg derefter Indsend. Du vil modtage en e-mailmeddelelse
med dit brugernavn og din adgangskode.

Tip

Procedure

Trin 1 Gå til dit WebEx-websted.
Trin 2 I øverste højre hjørne på siden skal du vælge Log ind.
Trin 3 Indtast dit brugernavn og adgangskode.

Adgangskoder kender forskel på store og små bogstaver, derfor skal du skrive din adgangskode, nøjagtigt
som du har angivet den i din brugerprofil.

Trin 4 Vælg Log ind.

Se listen over dine møder
Du kan åbne din personlige liste over møder, du er vært for, så du kan starte, ændre eller annullere et møde.

Du kan også se listen over møder, du er inviteret til, så du kan oprette forbindelse til disse møder.

Du kan angive, at siden Mit WebEx-møder er startsiden, der vises, når du logger ind på dit
WebEx-tjenesteydelsens websted.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Log ind på dit WebEx-websted, og vælg derefterMit WebEx.
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Siden Mine møder vises og viser listen over planlagte møder.

Trin 2 Vælg en af fanerne for at navigere til forskellige visninger af siden Mine møder. Du kan vælge daglige,
ugentlige, månedlige eller alle møder.

Trin 3 (Valgfrit) Vælg indstillinger til at styre visningen:

• For at se listen af møder, som du er inviteret til, vælg De møder du er inviteret til fra listen. Hvis dit
møde kræver tilmelding, og du ikke har tilmeldt dig endnu, skal du vælge tilmeldingslinket for at deltage.

• For at inkludere møder i visningen, der allerede har fundet sted, skal du aktivere Vis afsluttede møder.

Trin 4 For at se oplysninger om et møde, så du kan starte, ændre, annullere eller oprette forbindelse til det, skal du
vælge mødenavnet.

Trin 5 Vælg Indstillinger > Personligt mødelokale for at administrere dit personlige mødelokale.
Trin 6 Hvis du vil starte et øjeblikkeligt møde, vælgMød nu, eller vælgMit personlige lokale.

Om siden Mine WebEx-møder
Siden WebEx-møder har de følgende faner:

• Daglig

• Ugentlig

• Månedlig

• Alle møder

For yderligere oplysninger se Om siden Mine WebEx-møder, på side 18.

Brug Access Anywhere (mine computere)
For oplysninger om og vejledning i brug af Access Anywhere til at konfigurere og få adgang til en ekstern
computer se vejledningen Sådan kommer du i gang med WebEx Access Anywhere. Denne vejledning findes
på supportsiden på dit WebEx-tjenesteydelsens websted.

På sidenMit WebEx > Mine computere kan du gøre følgende:

• Vælg Opsæt computer for at konfigurere den aktuelle computer til ekstern adgang.

• Vælg Download manuelt installeringsprogram for at downloade det manuelle installeringsprogram
til Access Anywhere-software.

• Se din liste over eksterne computere for at se, om de er tilgængelige eller offline, og for at se, hvilke
applikationer du har givet adgang til for denne computer.

• Vælg Tilslut for at oprette forbindelse til en tilgængelig ekstern computer.

• Vælg computere, du vil fjerne fra listen, og vælg derefter Fjern.
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Administrer filer i dine personlige mapper
Din brugerkonto inkluderer personlig hukommelse til filer på dit WebEx-websted. Disse filer gemmes på
sidenMit WebEx > Mine filer > Mine dokumenter. Den tilgængelige mængde plads til opbevaring af filer
bestemmes af din webstedsadministrator. Hvis du har brug for mere diskplads, skal du kontakte din
webstedsadministrator.

Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Min filer > Mine dokumenter.
Trin 2 Under Handling vælg knappen Opret mappe for at oprette en ny mappe. Du kan indtaste et navn og en

beskrivelse for mappen.
Trin 3 Under Handling vælg knappen Overfør for at overføre en eller flere filer til en valgt mappe.

Du kan overføre op til tre filer ad gangen.

Trin 4 Under Handling vælg knappen Download for at downloade en valgt fil.
Følg eventuelle vejledninger, der gives af webbrowseren eller operativsystemet til download af filen.

Trin 5 For at redigere en mappe eller en fil vælg den, og vælg derefter knappen Rediger mappe eller Rediger fil.
For mapper kan du angive de følgende egenskaber:

• Navn og beskrivelse

• Læse- og skriveadgang

• Beskyttelse af adgangskode

Trin 6 Hvis du vil søge efter en bestemt fil eller mappe, skal du skrive hele eller en del af filens navn eller beskrivelse
i feltet Søg efter og derefter vælge Søg.

Trin 7 Brug kommandoerne Flyt og Kopier til at flytte eller kopiere en valgt fil eller mappe til en anden mappe.

Administrer mødeoptagelser
Når du er vært for møder og optager dem på serveren, bliver mødeoptagelserne angivet på sidenMit WebEx
> Mine filer > Mine optagelser. Indstillingerne for dit WebEx-websted bestemmer hukommelsen til dine
optagelser.

Hvis du downloader en optagelse til din lokale computer og åbner den med WebEx-netværkets
optagelsesfunktion, kan du konvertere den til et andet format, såsomWindowsMedia-format, Flash-format
eller MPEG-4-format.

Tip
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Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå tilMit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
Trin 2 Vælg knappen Afspilning for at afspille en optagelse.
Trin 3 Vælg knappen E-mail for at sende en e-mailmeddelelse med et link til en optagelse.
Trin 4 Vælg knappenMere for at se flere valgmuligheder for optagelse:

• Hent

•Modificer

• Deaktiver

• Tildel igen

• Slet

Trin 5 Vælg linket til optagelsesnavnet for at se siden Optagelsesoplysninger:

• Vælg Afspil nu for at afspille optagelsen

• Vælg Send e-mail for at dele din optagelse med andre ved at sende en e-mailmeddelelse med et link til
optagelsen.

• Vælg eller kopier linket til streaming af optagelse, der tillader dig at afspille optagelsen.

• Vælg eller kopier download optagelseslink, der tillader dig at downloade filen.

• VælgModificer for at redigere optagelsen og angive indstillinger for adgang. For yderligere oplysninger
se Indstil Adgang til mødeoptagelser, på side 108

• Vælg Slet for at slette optagelsen.

• Vælg Deaktiver for at gøre optagelsen midlertidigt utilgængelig.

• Vælg Tildel igen for at tildele optagelsen til en anden vært.

• Vælg Tilbage til liste for at vende tilbage til din optagelsesliste.

Trin 6 VælgTilføj optagelse for at tilføje en anden optagelse, såsom en lokal optagelse indspillet medWebEx-optager
eller en anden applikation til optagelse, til din optagelsesliste.

Indstil Adgang til mødeoptagelser
Du kan indstille adgangskrav for alle dine optagede møder. Disse indstillinger bestemmer, hvem der kan se
dine optagelser og om de kan downloades.

Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå til en af de følgende placeringer:
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• For Meeting Center Vær vært for et møde > Mine optagede møder.

• For Event Center Vær vært for en begivenhed > Mine begivenhedsoptagelser.

• For Training Center Vær vært for en session > Mine undervisningsoptagelser.

Trin 2 Vælg knappenMere for at se flere valgmuligheder for optagelsen.
Trin 3 VælgModificer.
Trin 4 I afsnittet Adgangsindstillinger skal du gøre en af følgende:

a) For at indstille en adgangskode for at se optagelsen indtast og bekræft adgangskoden.
b) Vælg Kræver at brugere logger ind for at kræve, at brugere logger ind på dit WebEx-websted, før de

kan se eller downloade optagelsen.
c) Vælg deaktiver download for ikke at tillade brugere at downloade optagelsen.

Trin 5 Vælg Gem.

Administrer diverse optagelser
Når du overfører andre typer af optagelser, som ikke blev optaget direkte fra Meeting Center, Event Center
eller Training Center, angives de på sidenMit WebEx > Mine filer > Mine optagelser > Diverse.

Hvis du downloader en optagelse til din lokale computer og åbner den med WebEx-netværkets
optagelsesfunktion, kan du konvertere den til et andet format, såsomWindowsMedia-format, Flash-format
eller MPEG-4-format.

Tip

Procedure

Trin 1 Find dine optagelser ved at gå tilMit WebEx > Mine filer > Mine optagelser > Diverse.
Trin 2 Vælg knappen Afspilning for at afspille en optagelse.
Trin 3 Vælg knappen E-mail for at sende en e-mailmeddelelse med et link til en optagelse.
Trin 4 Vælg knappenMere for at se flere valgmuligheder for optagelse:

• Hent

•Modificer

• Deaktiver

• Tildel igen

• Slet

Trin 5 Vælg linket til optagelsesnavnet for at se siden Optagelsesoplysninger:

• Vælg Afspil nu for at afspille optagelsen
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• Vælg Send e-mail for at dele din optagelse med andre ved at sende en e-mailmeddelelse med et link til
optagelsen.

• Vælg eller kopier linket til streaming af optagelse, der tillader dig at afspille optagelsen.

• Vælg eller kopier download optagelseslink, der tillader dig at downloade filen.

• VælgModificer for at redigere optagelsen.

• Vælg Slet for at slette optagelsen.

• Vælg Deaktiver for at gøre optagelsen midlertidigt utilgængelig.

• Vælg Tildel igen for at tildele optagelsen til en anden vært.

• Vælg Tilbage til liste for at vende tilbage til din optagelsesliste.

Trin 6 VælgTilføj optagelse for at tilføje en anden optagelse, såsom en lokal optagelse indspillet medWebEx-optager
eller en anden applikation til optagelse, til din optagelsesliste.

Oprethold kontaktoplysninger
Du kan opretholde en personlig online adressebog, hvor du kan tilføje oplysninger om kontakter og oprette
distributionslister. Når du planlægger et møde, eller starter et øjeblikkeligt møde, kan du hurtigt invitere alle
kontakter eller distributionslister i din personlige adressebog. Du kan også invitere kontakter i virksomhedens
adressebog til dit WebEx-websted, hvis der findes en.

Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 3 Tilføj kontakter til din personlige adressebog på følgende måder:

• Vælg Tilføj kontakt for at angive oplysninger om kontakter én ad gangen.

• Vælg Importer (Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog, på side 111) for at importere
kontaktoplysninger fra en kommasepareret eller tabulatorsepareret værdifil (.csv). For yderligere
oplysninger se Opret en distributionsliste i din adressebog, på side 113.

Trin 4 Rediger eller slet oplysninger om enhver kontakt eller distributionsliste i din personlige adressebog.
Trin 5 Indtast tekst i feltet Søg efter, og vælg Søg for at søge efter kontakter i din personlige adressebog.
Trin 6 Opret en distributionsliste i din adressebog. For yderligere oplysninger se Opret en distributionsliste i din

adressebog, på side 113.
Trin 7 For at slette kontakter skal du vælge en eller flere kontakter og derefter vælge Slet.
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Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog
Du kan tilføje oplysninger om flere kontakter på samme tid til din personlige adressebog ved at importere en
kommasepareret eller tabulatorsepareret værdifil (.csv). Du kan eksportere oplysninger fra mange regneark
og e-mailprogrammer i CSV-format.

Hvis der findes en fejl i nye eller opdaterede kontaktoplysninger, vises en meddelelse, der fortæller dig,
at ingen kontaktoplysninger blev importeret.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Generer en .csv-fil fra den applikation, du vil importere fra, eller eksporter en .csv-fil fra siden med dine
WebEx-kontakter, og rediger den derefter for at tilføje flere kontakter i dette format.
For yderligere oplysninger se Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil, på side 111.

Trin 2 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 3 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 4 På listen Importer fra vælg Komma- eller tabulatorseparerede filer.
Trin 5 Vælg Import.
Trin 6 Vælg .csv-filen, hvor du har tilføjet nye kontaktoplysninger.
Trin 7 Vælg Åbn.
Trin 8 Vælg Overfør fil.

Siden se personlige kontakter vises, så du kan gennemse de kontaktoplysninger, du importerer.

Trin 9 Vælg Indsend.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Trin 10 Vælg Ja.

Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil
Du kan gemme dine kontaktoplysninger som en CSV-fil for at importere den til et andet program eller for at
oprette en CSV-filskabelon, som du derefter kan bruge til at tilføje kontaktoplysninger og derefter importere
senere. Se Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog, på side 111.

Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du kontrollere, at feltet UID er tomt. For oplysninger om felterne i
.csv-filen se Om CSV-skabelonen med Kontaktoplysninger, på side 112.

Vigtigt
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Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 På listen Se vælg Personlige kontakter.
Trin 3 Vælg Eksporter.
Trin 4 Gem .csv-filen på din computer.
Trin 5 Åbn .csv-filen, du gemte i et regnearkprogram, såsom Microsoft Excel.
Trin 6 (Valgfri) Hvis der findes kontaktoplysninger i filen, kan du slette den.
Trin 7 Angiv oplysninger om de nye kontakter i .csv-filen.
Trin 8 Gem .csv-filen.

Om CSV-skabelonen med Kontaktoplysninger
På dit WebEx-tjenesteydelsens websted vælgMit WebEx > Mine kontakter > Vis > Personlig adressebog
> Eksporter.

Angiv oplysninger om flere kontakter, som du derefter kan importere til din personlige adressebog. Denne
liste viser felterne i denne skabelon:

• UUID: Et nummer, som dit WebEx-tjenesteydelsens websted opretter for at identificere kontakten. Hvis
du tilføjer en ny kontakt til CSV-filen, skal du efterlade dette felt tomt.

• Name: Påkrævet. Kontaktens for- og efternavn.

• Email: Påkrævet. Kontaktens e-mailadresse. E-mailadressen skal være i følgende format:
name@company.com

• Company: Virksomheden eller organisationen som kontakten arbejder for.

• JobTitle: Kontaktens stilling i en virksomhed eller organisation.

• URL: URL- eller webadressen til kontaktens virksomhed eller organisation.

• OffCntry: Landekoden for kontaktens arbejdstelefon, det vil sige, det nummer du skal ringe til, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• OffArea: Område- eller postnummer for kontaktens arbejdstelefonnummer.

• OffLoc: Kontaktens arbejdstelefonnummer.

• OffExt: Lokalnummeret til kontaktens arbejdstelefonnummer, hvis relevant.

• CellCntry: Landekoden for kontaktens mobiltelefon, det vil sige, det nummer du skal ringe til, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• CellArea: Område- eller postnummer for kontaktens mobiltelefonnummer.

• CellLoc: Kontaktens mobiltelefonnummer.

• CellExt: Lokalnummeret til kontaktens mobilnummer, hvis relevant.
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• FaxCntry: Landekoden for kontaktens faxnummer, det vil sige, det nummer du skal indtaste, hvis
kontakten er bosat i et andet land.

• FaxArea: Område- eller postnummer for kontaktens faxnummer.

• FaxLoc: Kontaktens faxnummer.

• FaxExt: Lokalnummeret til kontaktens fax, hvis relevant.

• Address 1: Kontaktens adresse.

• Address 2: Yderligere oplysninger om adressen, hvis relevant.

• State/Province: Kontaktens stat eller provins.

• ZIP/Postal: Kontaktens postnummer.

• Country: Det land hvor kontakten er bosat.

• Username: Brugernavnet, som brugeren bruger til at logge ind på dit WebEx-tjenesteydelsens websted,
hvis kontakten har en brugerkonto.

• Notes: Eventuelle yderligere oplysninger om kontakten.

Opret en distributionsliste i din adressebog
Du kan oprette distributionslister for din personlige adressebog. En distributionsliste omfatter to eller flere
kontakter, som du giver et fælles navn, og som vises på listen med dine personlige kontakter. Du kan for
eksempel oprette en distributionsliste kaldet Salgsafdeling, som omfatter kontakter, der er medlemmer af din
salgsafdeling. Hvis du ønsker at invitere medlemmer af afdelingen til et møde, kan du vælge gruppen i stedet
for hvert medlem enkeltvis.

Procedure

Trin 1 VælgMit WebEx > Mine kontakter.
Trin 2 Vælg Tilføj distributionsliste.

Siden Tilføj distributionsliste vises.

Trin 3 I boksen Navn skrives navnet på gruppen.
Trin 4 (Valgfri) I boksen Beskrivelse skrives oplysninger, der beskriver gruppen.
Trin 5 UnderMedlemmer find de kontakter, du vil tilføje til distributionslisten, ved at gøre et af følgende:

• Søg efter en kontakt ved at skrive hele eller en del af kontaktens for- eller efternavn i boksen Søg.

• Vælg bogstavet, som passer med det første bogstav i kontaktens fornavn.
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• Vælg Alle for at angive alle dine kontakter til listen Personlige kontakter.

Trin 6 (Valgfri) For at tilføje en ny kontakt til listen over din personlige kontakter, underMedlemmer, vælg Tilføj
kontakt.

Trin 7 I boksen til venstre vælg de kontakter, du vil tilføje til distributionslisten.
Trin 8 Vælg Tilføj for at flytte kontakter, du har valgt, til boksen til højre.
Trin 9 Når du er færdig med at tilføje kontaktpersoner til distributionslisten, vælg Tilføj for at oprette listen.

På listen over personlige kontaktpersoner vises indikatoren Distributionsliste til venstre for den nye
distributionsliste. Du kan vælge listenavnet for at redigere den.

Rediger din brugerprofil
Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Min profil.
Trin 2 Under personlige oplysninger Indtast dit brugernavn, navn, e-mailadresse og postadresse. Du kan også overføre

et billede til din profil. Dette billede vises under møder, når du er logget ind, men ikke når du viser din video.
Trin 3 Hvis det er aktiveret af din webstedsadministrator, vælgVis partnerlinks iMitWebEx for at vise partnerlinks

i Mit WebEx-navigationsbjælken
Trin 4 Under kalenderarbejdstimer kan du angive dine arbejdstimer til mødeplanlægning.
Trin 5 Vælg Opdater for at gemme dine ændringer.

Rediger dine indstillinger
Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx > Indstillinger.
Trin 2 Vælg Udvid alle for at udvide alle sektioner, eller vælg en enkelt sektion for at udvide den.
Trin 3 Angiv dine indstillinger i hver sektion:

• Generelt: Angiv tidszone, sprog og lokalitet, der skal anvendes til websteder på dit WebEx-websted.
Du kan også indstille standardsiden for hver fane.

• "Mød nu"-indstillinger: Angiv standardindstillinger for øjeblikkelige møder, du starter medMød nu.
Du kan vælge standard mødetype, mødeskabelon, adgangskode og indstillinger for lydforbindelse.
Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan du også vælge, om dine øjeblikkelige møder finder sted i
dit personlige mødelokale.

• Lyd: Indtast dine telefonnummeroplysninger og oplysninger om personlig konference.
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Under mine telefonnumre indtast dine telefonnumre, og vælg derefter flere indstillinger:

Indgående opkaldsbekræftelse: Hvis den er aktiveret af din webstedsadministrator, tillader denne
indstilling, at du godkendes, når du opretter forbindelse til lyd uden at angive et mødenummer, når du
ringer til enhver CLI (caller line identification) eller ANI (automatisk nummeridentifikation) aktiveret
lyd. Valg af denne indstilling for et telefonnummer i din brugerprofil knytter din e-mailadresse til dette
telefonnummer. Opkalderbekræftelse er kun tilgængelig, hvis du er blevet inviteret til et møde med
CLI/ANI-aktiveret lyd via e-mail under mødets planlægningsproces.

Ring mig op: Hvis dit WebEx-websted har tjenesteydelsen Ring mig op aktiveret, skal du markere
denne valgmulighed ud for et nummer, hvis dit websted tillader dig at bruge tjenesteydelsen Ring mig
op, så du kan modtage et opkald til dette nummer fra mødet for at oprette forbindelse til lyd.

Pinkode til lyd: Hvis den er aktiveret af din webstedsadministrator, kan du angive en indgående
opkaldsbekræftelsespinkode for at forhindre "svindlere" i at bruge dit nummer til at ringe op til en
telekonference. Hvis din webstedsadministrator indstiller bekræftelses-pinkode som obligatorisk for alle
konti, der bruger indgående opkaldsbekræftelse på dit websted, skal du opgive en pinkode, ellers vil
opkalderbekræftelse blive deaktiveret for din konto. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har
valgt indstillingen Indgående opkaldsbekræftelse for mindst et af telefonnumrene i din profil. Pinkoden
kan også bruges til at give et sekundært bekræftelsesniveau for opkald, hvor værten bruger telefonen og
kan have behov for at invitere flere mødedeltagere.

Under personlige konferencer vælg Generer konto for at opsætte tre personlige konferencekonti. Når
du planlægger et personligt konferencemøde, kan du vælge en personlig konferencenummerkonto, som
skal bruges til lyddelen af det personlige konferencemøde. Du kan også bruge din personlige
konferencenummerkonto til at starte en øjeblikkelig lydkonference fra enhver telefon uden at planlægge
den først.

Dit personlige konferencekontonummer angiver også adgangskoden, som du vil bruge til at starte lyddelen
af det personlige konferencemøde, og adgangskoden som du vil have deltagerne til at bruge til at oprette
forbindelse til lyddelen af det personlige konferencemøde.

Du kan slette en personlig lydkonferencekonto til enhver tid.

•Mit personlige lokale: Angiv et unikt navn for dit personlige mødelokale. Du kan også kopiere
URL-adressen for at dele den med andre. Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan du også angive
en anden URL-adresse for dit personlige mødelokale. Du kan vælge at aktivere de følgende to
valgmuligheder:

• lås automatisk dit personlige mødelokale, efter du logger ind

• modtag en meddelelse, når nogen logger ind i lobbyen til dit personlige mødelokale, mens du ikke
er i mødelokalet.

• Planlægningsskabeloner: Administrer planlægningsskabeloner, der er tilgængelige for dig, til hurtig
planlægning af møder.

• Valgmuligheder for planlægning: Angiv indstillinger for sletning af afsluttede møder, standard
mødetype, siden Lynstart og planlægningstilladelse.

• Support Center: Angiv rækkefølgen af faner, der vises på supportinstrumentpanelet.

Trin 4 Vælg Gem for at gemme din ændringer.
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Generer rapporter
Du kan generere brugsrapporter, der indeholder oplysninger om hvert online møde, som du har hostet på dit
websted.

Du kan eksportere eller downloade data til en (CSV) fil med kommaseparerede værdier, som du derefter kan
åbne i et regnearkprogram, såsomMicrosoft Excel. Du kan også udskrive rapporter i et printervenligt format.

For at generere en rapport:

Procedure

Trin 1 Gå tilMit WebEx >Mine rapporter.
Trin 2 Vælg den type rapport, du vil generere.
Trin 3 Angiv dine søgekriterier, såsom et datointerval, mellem hvilke du vil have vist rapportdata.
Trin 4 Vælg Vis rapport.
Trin 5 For at ændre sorteringsrækkefølgen for rapportdata vælg kolonneoverskrifterne.

Rapportdata sorteres efter den kolonne, som har en pil ud for kolonneoverskriften. For at vende
sorteringsrækkefølgen skal du vælge kolonneoverskriften. For at sortere efter en anden kolonne skal du vælge
denne kolonnes overskrift.

Trin 6 Gør en af følgende efter behov:

• Hvis du ser en generel mødebrugsrapport og ønsker at få vist rapporten i et format, der egner sig til
udskrivning, vælg Printervenligt format.

Trin 7 Hvis du ser brugsrapporten for et møde og ønsker at se indholdet i rapporten, vælg linket til mødenavnet.
Trin 8 For at eksportere rapportdata i kommaseparerede værdier (CSV) format vælgEksporter rapport ellerEksport.
Trin 9 Hvis de er tilgængelige, skal du vælge links på rapporten for at få vist flere detaljer.

Om rapporter
Hvis din brugerkonto omfatter valgmuligheden rapporter, kan du se de følgende rapporter:

For nogle rapporter, hvis du klikker på rapportlinket inden for 15 minutter, efter mødet slutter, vil du se en
foreløbig version af denne rapport. Den foreløbige rapport giver hurtig adgang til data, før de endelige og
mere nøjagtige data er tilgængelige. Den foreløbige rapport indeholder kun en delmængde af de oplysninger,
der er tilgængelige i den endelige rapport.

Når de endelige og mere nøjagtige data er tilgængelige, hvilket normalt er 24 timer, efter mødet slutter, erstattes
den foreløbige rapport af den endelige rapport.

Du kan downloade både foreløbige og endelige rapporter som kommaseparerede værdier (CSV) filer.

Grundlæggende mødebrugsrapporter

Disse rapporter indeholder oplysninger om hver online session, som du er vært for. Du kan se de følgende
rapporter:
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• Oversigt over brugsrapport: Indeholder oversigtsoplysninger om hvert møde, herunder emne, dato,
start- og sluttidspunkt, varighed, antal mødedeltagere du inviterede, antallet af inviterede mødedeltagere,
der deltog, og typen af stemmekonference, du brugte.

Til at begynde med vises denne rapport som en foreløbig brugsrapportoversigt, men
efter de endelige og mere præcise brugsdata er tilgængelige, erstattes den af den endelige
brugsrapportoversigt.

Bemærk

• Brugsrapportoversigt CSV- (kommaseparerede værdier) fil: Indeholder yderligere detaljer om hvert
møde, herunder det antal minutter, som alle deltagerne var forbundet til mødet og sporingskoder.

• Sessionsdetaljerapport: Indeholder detaljerede oplysninger om hver enkelt deltager i et møde, herunder
tidspunktet hvor deltageren loggede ind og forlod mødet, opmærksomheden under mødet, og alle
oplysninger, som mødedeltageren opgav.

Til at begynde med vises denne rapport som en foreløbig sessionsdetaljerapport, men
efter de endelige og mere præcise sessionsdetaljedata er tilgængelige, erstattes den af
den endelige sessionsdetaljerapport.

Bemærk

Access Anywhere-brugsrapport

Denne rapport viser oplysninger om de computere, du har ekstern adgang til, herunder dato og start- og
sluttidspunkterne for hver session.
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