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K A P I T E L  1
Administrering af WebEx-møder

Læs, hvordan du bliver vært og administrerer WebEx-møder og tillader deltagerne at dele indhold, chat,
sende video og interagere med hinanden.
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K A P I T E L  2
Vær vært for et møde

Som vært for etWebEx-møde omfatter dine ansvarsområder den overordnede ledelse 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 interagere med hinanden ved hjælp af dokumenter, præsentationer,
whiteboards, applikationer og meget mere.

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

Bemærk

• Optagelse

• Meningsmåling

• Filoverførsel

• Chat (med deltagere i TelePresence-mødelokalet)

• Mødevinduet, side 3

• Hurtige referenceopgaver: vær vært for et møde, side 4

Mødevinduet
Du deler eller ser indhold ved hjælp af værktøjerne i mødevinduet. Du kan bruge paneler til at chatte, tage
noter og udføre andre opgaver. Når du starter eller deltager i et møde, åbner dit mødevindue med Lynstart-,
Mødeinfo- og Du ser-fanerne til venstre og et panelområde til højre. Næsten alt, hvad du ønsker at udføre i
et møde, kan gøres fra disse områder.

Følgende giver en kort oversigt over fanernes funktioner i mødevinduet:

• I fanen Lynstart kan du udføre opgaver såsom optagelse af mødet, forlade mødet, vælge din
lydforbindelse, dele din skærm og invitere yderligere deltagere.

• FanenMødeinfo giver lignende oplysninger, som dem der modtages i mødee-mailinvitationen, såsom
navnet på mødeværten, numre til lydforbindelse og dit mødedeltager-id.

• Fanen Du ser viser indholdet, som værten deler med mødedeltagerne.
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Hurtige referenceopgaver: vær vært for et møde
Gør dette ...Hvis du vil ...

Vælg Inviter og påmind, vælg din invitationsmetode,
og indtast derefter de ønskede oplysninger.

Inviter personer til et igangværende møde

Vælg Deltager > Ankomst- og afgangstone.

(Ikke tilgængelig for Training Center)

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 om
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)

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Vælg Filer > Indstillinger, og vælg derefter
Lydadvarsler.

Rediger lyd, der afspilles, når en deltager kommer
ind i eller opretter forbindelse til mødet

Vælg Filer > Indstillinger, og vælg derefter
Lydadvarsler.

Rediger lyden, der afspilles, når en deltager indtaster
en chat-besked

TrækWebEx-bolden fra den sidste præsentationsvært
til den næste præsentationsvært.

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

• Hvis du deler i tilstanden fuld skærm, så bevæg
musen over bjælken, der er forankret øverst på
skærmen, vælg Tildel > Gør til
præsentationsvært, og vælg derefter en
deltager.

Gør en anden person til præsentationsvært

Højreklik på en deltagers 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 > Genvind rollen som vært og indtast de
udbedte oplysninger.

Genvind rollen som vært
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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

Vælg Fil > Forlad møde.

Hvis du er mødeværten, skal du først overføre
rollen som vært til en anden deltager, før du
forlader mødet.

Tip

Hvis en Meeting 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.

Tip

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-samarbejdeadministrationsværktøjet,
eller i WebEx-webstedsadministrationen for
at understøtte denne integration.

Tip

Opret et Cisco Spark-mødelokale

Marker Del mødeoptagelse med besøgende i
dialogboksen Afslut møde.

Du kan vælge de deltagere, du ønsker at dele
optagelsenmed, ved at markere deres navn på
deltagerlisten.

Tip

Del en mødeoptagelse
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K A P I T E L  3
Mødeprivilegier

Alle deltagere starter et møde med standardprivilegier, medmindre værten har angivet andet under
planlægningen af mødet.

• Tildel eller fjern privilegier, side 7

Tildel eller fjern privilegier

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 klik på Tildel.
Trin 4 For at tildele eller fjerne et udvalgt sæt af privilegier skal du gøre følgende:

• For chatprivilegier vælg fanenKommuniker, og marker eller fjern derefter 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 operatør 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 telekonferencetjeneste.

• For dokument-, visnings-, eller mødeprivilegier skal du vælge fanen Deltagere og derefter markere eller fjerne
markeringen 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
indholdsvisningsprogram. Hvis deltagerne har denne privilegium, kan de vise enhver side i fuld størrelse i
indholdsvisningsprogrammet, uanset om de også har privilegiet Enhver side .
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• Se > Enhver side - Dette privilegium giver deltagerne mulighed for at navigere selvstændigt gennem sider,
dias eller whiteboards.

•Møde >Del dokumenter - Dette privilegium giver deltagernemulighed for at dele dokumenter, præsentationer
og whiteboards, og kopiere og indsætte enhver side, dias og whiteboard i indholdsvisningsprogrammet.
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, klik på Tildel.
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K A P I T E L  4
Mødepaneler

• Paneler, side 9

• Administrer paneler, side 10

• Oversigt over panelet mødekontroller, side 10

• Ændring af størrelsen på indholdsvisningen og panelområdet, side 10

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 standardpaneler. Andre paneler er tilgængelige fra ikonerne i toppen
af panelområdet.

Hvert panel indeholder en menumed kommandoer til panelet. Afhængigt af, hvilket operativsystem du bruger,
får 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.

• 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 lukkes og kræver din opmærksomhed.
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Administrer paneler

Trin 1 På panelbjælken skal du klikke på knappen Flere valgmuligheder .
Trin 2 Vælg Administrer paneler.
Trin 3 Vælg hvilke paneler, du vil tilføje eller fjerne, og i hvilken rækkefølge de skal vises.
Trin 4 Klik på OK.

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 paneletMødekontroller placeret i toppen af skærmen.

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

Vælg 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.
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K A P I T E L  5
Tastaturadgang

• Få adgang til mødevinduet ved hjælp af tastaturet, side 11

• Arbejd med deltagerlisten, side 12

• Kopier tekst fra chatpanelet, side 13

• Indtast tekst i en tekstboks, side 13

• Tilgå panelet mødekontroller under deling, side 14

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

TilTryk på

Skift mellem indholdsområdet og panelområdetF6

• Skift mellem åbne dokumenter i indholdsområdet for mødevinduet

• Naviger i panelområdet

• Skift mellem faner i de følgende dialogbokse

◦ Inviter og påmind

◦ Præferencer

◦ Valgmuligheder for møde

◦ Deltagerprivilegier

Ctrl+Tab
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TilTryk på

• Brug højreklik-menuer i de følgende paneler og elementer:

◦ Deltagerpanel

◦ Chatpanel

◦ Noteringspanel

◦ 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 alle dialogbokseAlt+F4

• Marker eller fjern markering fra afkrydsningsboks

• Indtast tekst i en tekstboks

Mellemrumstast

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

Kopier tekst fra chatpaneletCtrl+A

Vis møde kontrolpanel i fuldskærmstilstandCtrl+Alt+Shift

Skjul mødekontroller, paneler og meddelelserCtrl+Alt+Shift+H

Arbejd med deltagerlisten
Deltagerpanelet har en højreklik-menu, 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 studievært
eller slå lyden til en anden deltagers mikrofon fra, hvis den larmer for meget.
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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.

Trin 1 Tryk på F6 på dit tastatur for at navigere fra området med indhold til deltagerpanelet.
Trin 2 Brug op- og ned-piletasterne til at navigere til den relevante deltager.
Trin 3 Vælg Skift+F10 for at åbne højreklik-menuen for en bestemt deltager.
Trin 4 Brug op- og ned-piletasterne til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

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

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 Tab, indtil du er i området chathistorik.

Trin 2 Med fokus på området chathistorik vælg Shift+F10 for at åbne højreklik-menuen.
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.

Indtast tekst i en tekstboks
Vil du skrive tekst i et indtastningsfelt? Her ser du, hvordan du ville besvare spørgsmål i en meningsmåling.

Trin 1 Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Tab .
Trin 2 Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned-piletasterne.
Trin 3 Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brug Mellemrumstast eller Enter, så du kan skrive dit

svar.
Trin 4 Klik på Enter eller Esc for at afslutte redigering.
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Tilgå panelet mødekontroller under deling
Under deling er panelet mødekontroller delvist skjult i toppen af din skærm.

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

Trin 2 Gør følgende:

• Brug Fane til at skifte fokus

• Brug Enter til at aktivere en funktion

• For at vende tilbage til delingsområdet fra panelet mødekontroller skal du vælge tasterne Alt+Tab , som du ville i
enhver Windows-applikation, for at skifte mellem elementer:

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 fokusere på den igen.

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

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

Bemærk
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K A P I T E L  6
Skærmlæser-support

Cisco WebEx understøtter JAWS-skærmlæsningssoftware for de følgende elementer:

• Applikationsmenuer og rullegardinmenuer

• Delte filtitler og fanetitler

• Knapper på siden lynstart, knaptitler og værktøjstips

• Panel og panelbjælkeknapper, knaptitler og værktøjstips

• Kommenteringspanel og værktøjsbjælker

• Delt mødevindue indholdsområde værktøjsbjælker

• Mødekontrolpanelknapper, knaptitler og værktøjstips
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K A P I T E L  7
Videokonferencer

• Send og modtag video, side 17

• Minimumssystemkrav for videokonferencer, side 18

• Hurtige referenceopgaver: videokonferencer, side 19

• Ret fokus på en deltager, side 19

• Administrer videovisning under deling, side 20

• Hent video- og lyddata under et møde, side 20

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

WebEx Meeting Center og Training Center understøtter højopløsningsvideo (HD) 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. En mødevært kan opsætte videoindstillinger
i planlægningsprogrammet samt i mødet. Hvis dit websted eller møde ikke er opsat til at bruge HD eller
højkvalitetsvideo, anvendes standardvideo.

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

Bemærk

• Optagelse

• Meningsmåling

• Filoverførsel

• Chat med deltagere i TelePresence-mødelokalet

Administrere WebEx Møder    
17



Minimumssystemkrav 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 optage 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 optage 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
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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
videovisningen.

Se alle deltagere, der sender video

Vælg Afslut fuldskærmstilstand i det øverste højre
hjørne af skærmen.

Vend tilbage til mødevinduet

Vælg udvidelsesikonet i det øverste højre hjørne af
den aktive højttalers 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 højttaler (eller den specifikke deltager,
som værten valgte at fokusere på) i fuld skærm

Vælg ikonetMinimer 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

Bemærk, at valgmuligheder kan variere afhængigt af
dit webcam.

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

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

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

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

• Hvis du vil rette fokus på personen, der taler i øjeblikket, vælg Den aktive taler.
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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 Klik på OK.

Administrer videovisning under deling
Gør detteTil

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

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

• For at opnå lyd- og videodata i mødevinduet vælgMøde > Lyd- & Videostatistik ...

• For at opnå lyd- og videodata, mens du ser alle der sender video, skal du højreklikke på den aktive
højttalers display og derefter vælge Lyd- & Videostatistik ...

Inden du begynder

Dette emne gælder kun for Meeting Center og Training Center.
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Del indhold
Meeting Center 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 gøre følgende:

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

Bemærk
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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:

• Websteder, herunder sider der indeholder indlejrede mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

• Enkeltstående mediefiler, såsom Flash, lyd eller videofiler

Applikationsdeling

Når du deler software, såsom en applikation under mødet, kan den ses fra deltagernes
indholdsvisningsprogrammer 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 computerskærm (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 skærm 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
Kun vært eller præsentationsvært

Gør dette ...Hvis du vil ...

Vælg Nyt whiteboard fra toppen af
indholdsvisningen.

Start et nyt whiteboard

Vælg Del > Whiteboard.

Du kan tilføje flere sider til et delt
whiteboard. Du kan dele flere
whiteboards.

Bemærk

Del et whiteboard

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

Del din webbrowser

I panelet Mødekontroller vælgKommenter. Vælg et
værktøj til at lave kommentarer.

Start kommentering
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Gør dette ...Hvis du vil ...

I panelet værktøjer vælg Gem kommentarer.

Deltagere kan ikke benytte denne
indstilling, medmindre værten eller
præsentationsværten giver dem tilladelsen
Hentning af skærmbilleder. Som vært,
hvis du deler proprietær software, er det
sandsynligvis en god idé, at dette
privilegium er slået fra.

Bemærk

Gem kommentarer

Klik på den nedadgående pil til højre for ikonet
Viskelæderværktøj, og vælg derefter Slet mine
kommentarer.

Kun kommentarer på den side eller det dias, der i
øjeblikket vises i dit visningsprogram, bliver slettet.
Kommentarer på andre sider eller dias slettes ikke.

Slet dine kommentarer

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

Slet din markør

I panelet mødekontroller vælg pil ned, og vælg
derefter Vis > Fuld skærm for deltagere.

Vis delt software i fuld skærm

I panelet mødekontroller vælg 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.

Synkroniser din visning med deltagere

I panelet mødekontroller vælgKommenter, og vælg
derefter tillad kommentarer.

Lad deltagere kommentere på delt software

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

Tillad automatisk deltagere at kontrollere delt
software

Vælg din mus 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 sin mus.

Genvind kontrollen over delt software
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Kun deltager

Gør dette ...Hvis du vil ...

I panelet mødekontroller vælg pil ned, og vælg
derefter Se. Vælg en valgmulighed fra menuen.

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

Kontroller din visning af delt software

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

Luk dit delingsvindue

I panelet mødekontroller vælg Spørg om lov til at
kommentere.

Anmod om kontrol over kommentarer for delt
software

I panelet værktøjer vælg Gem kommentarer.

Du kan ikke bruge denne valgmulighed, medmindre
værten eller præsentationsværten giver dig tilladelsen
Hentning af skærmbilleder.

Gem kommentarer

I panelet mødekontroller vælg Spørg om lov til at
styre.

Anmod om ekstern kontrol over kommentarer for 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 indholdsvisningsprogrammer.

Deling af Microsoft Office 2013-filer understøttes.Bemærk

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 indholdsvisningsprogrammet.

Du kan dele mange af de populære mediefiltyper ved hjælp af valgmulighederne. Nogle af de understøttede
Microsoft Windows Media-filtyper inkluderer .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .mpeg, .avi, .wav, .mp4, qt, .mov
og .flv. Nogle af de understøttede Mac OS-mediefiltyper omfatter AVI, DivX, mkv og .GVI. Nogle af de
ikke-understøttede mediefiltyper er .rmi, .ram, .ra og RMVB.

Bemærk

Trin 3 (Valgfri) Hvis et delt dokument bruger brugerdefinerede skrifttyper, der ikke vises korrekt, skal du vælgeMøde >
Indstillinger > Importer tilstand > Printerdriver. Vælg derefter OK.
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Testede mediefiltyper

Nedenstående tabeller viser mediefiltyper testet og bekræftede på Windows- og Mac-platforme og deres
tilsvarende codec.

Filtypen inkluderet i tabellerne angiver kun, hvad der er blevet testet. Det aktuelle resultat kan afhænge
af video-codec på din lokale pc.

Bemærk

Tabel 1: Windows platform

FilformatAudio-codecVideo-codecBeholder
(plugin)

wmvWMAWMV8WMV

wmvWMAWMV9WMV

aviPCMUkomprimeret RGB24AVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVIkke relevantWAV

wmaWMAIkke relevantWMA

mp3MP3Ikke relevantMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV
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Tabel 2: Mac-platform

FilformatAudio-codecVideo-codecBeholder
(plugin)

flvAACH.264FLV

mp3MP3Ikke relevantMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMUkomprimeret RGB24AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMUkomprimeret RGB24MKV

aviMP3MPEG-4XVID

Vælg en importfunktion til præsentationsdeling
Bemærk, at ændring af importtilstanden ikke påvirker nogle præsentationer, som du i øjeblikket deler. For at
anvende en ny importtilstand for en fælles præsentation skal du lukke den først, og derefter dele den igen.

Inden du begynder

Dette emne gælder kun for Windows-brugere.

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

Trin 2 Vælg Importtilstand.
Trin 3 Vælg enten Universal Communications Format eller Printerdriver.

• Universal Communications Format (UCF) - Standardtilstand. Lader dig vise animationer og diasovergange i
Microsoft 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.

TilstandenUCF understøttes ikke for Office 2013 brugere, der deler PowerPoint-dias.Bemærk

• Printerdriver - viser delte præsentationer, som de vises, når du udskriver dem, hvilket giver et ensartet udseende
af sider og dias i mødeadministrator på tværs af platforme. Denne tilstand understøtter dog ikke animationer eller
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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 indholdsvisningsprogrammet. Hvert
dokument, præsentation eller whiteboard, der deles, vises i en fane i toppen af indholdsvisningsprogrammet.

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 knappen pil ned for at få vist en liste over
de resterende faneblade.

Trin 2 Klik på 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-visningsprogrammet.

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

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

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.

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

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

• Klik på knapperne op eller ned for at øge eller mindske intervallet.
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• Skriv et bestemt tidsinterval.

Trin 4 Klik på Start.
Trin 5 For at genstarte bladring af side eller dias, når alle sider eller dias vises, markerVend tilbage til begyndelsen, og fortsæt

med at bladre.
Trin 6 Valgfri. Luk dialogboksen til automatisk bladring af sider ved at vælge knappenLuk 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 igen, og klik på
Stop.

Vis diasanimationer og overgange i en delt præsentation

Inden du begynder

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

• Når du deler en Microsoft PowerPoint-diaspræsentation i indholdsvisningsprogrammet, kan du animere
tekst og diasovergange, ligesom du kan ved hjælp af indstillingen diasshow i PowerPoint.

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

• Hvis mindst en deltager 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.

Trin 1 Kontroller, at indholdsvisningsprogrammet har input-fokus ved at klikke i indholdsvisningsprogrammet.
Indholdsvisningsprogrammet har input-fokus, hvis en blå ramme vises rundt om ydersiden af diaset i visningsprogrammet.

Trin 2 I værktøjsbjælken skal du vælge de passende pile for at flytte gennem din præsentation.
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Tilføje 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 kommentarer.

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, på sider eller whiteboards
Hvis du kopierer et bitmapbillede til din computers udklipsholder, kan du indsætte billedet på en ny side, dias
eller whiteboard i indholdsvisningsprogrammet.

Inden du begynder

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 billeder i EPS eller Photoshop (PSD).

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.

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

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

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.

For at gemme en kopi vælg Gem som > Dokument, og indtast derefter enten et nyt navn for filen, eller
vælg en ny placering, hvor du vil gemme filen.

Bemærk

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

• Åbn filen i visningsprogrammet 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, præsentation eller whiteboard gemmes i formatet Universal Communications Format
(UCF).

Inden du begynder

• 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.

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

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 kun det indhold, der ligger inden for de stiplede
linjer på whiteboardet.

Bemærk

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

Trin 1 Vælg Del > Webindhold.
Trin 2 For Adresse indtast URL-adressen, hvor indholdet findes, eller vælg den fra rullegardinmenuen.
Trin 3 For Type vælg typen af webindhold, som du ønsker at dele.
Trin 4 Klik på OK.

Du kan kopiere en URL-adresse fra enhver kilde, såsom et andet browservindue, og derefter sætte den ind i
adresseboksen.

Tip

Forskelle mellem at dele webindhold og dele en webbrowser
Meeting Center leverer to muligheder til deling af webbaserede oplysninger. Vælg den funktion, der passer
bedst til dine behov.
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UlemperFordeleDeling-valgmulighed

• Viser ikkemedieeffekter 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

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
indholdsvisningsprogrammer.

Deling af webindhold

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

Inden du begynder

Du skal være vært eller præsentationsvært for at kunne fuldføre denne opgave.

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, vælgAnden applikation. Dialogboksen Anden applikation
vises med 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.
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• Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, vælg Del applikation i panelet mødekontroller.

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

Bemærk

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

mødekontroller.

Del applikationer med detaljeret farve (Mac)
Før du deler en applikation eller din desktop, kan du vælge en af 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.Bemærk

Inden du begynder

Dette emne gælder kun for Mac-brugere.

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

Del applikationer med detaljeret farve (Windows)
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
for de fleste delte applikationer. Hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder, såsom
farvegraduering, vises farven muligvis ikke præcist på deltagernes skærme. For eksempel kan der forekomme
farvegradueringer og farve "bånd."

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

• Bedre billedbehandling (ingen billedkomprimering)

• Bedre præstation (nogen billedkomprimering)

"Præstation" 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, om din skærm er indstillet
til Ægte farver (enten 24- eller 32-bit farve). For yderligere oplysninger om
konfigurationsindstillinger for din skærm se Windows hjælp.

Bemærk

Inden du begynder

Dette emne gælder kun for Windows-brugere.

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 valgmulighederne, og vælg derefter OK eller Anvend.

Tip til deling af software
De følgende tips 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 mødeadministrator kan sende billeder af delt software hurtigt under et møde. For desuden
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 streaming af
lyd 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.
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• 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 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,
højhastigheds-internetforbindelse, når du deler software. Dog kan deltagere, der bruger
opkaldsinternetforbindelser, opleve en forsinkelse i visningen eller kontrollen af den delte software.
Hvis du vil dele et dokument, såsom et Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du forbedre
mødeoplevelsen 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 dit Meeting Center-websted, før du oprettede forbindelse til 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.

Inden du begynder

Du skal være en vært eller præsentationsvært for at kunne fuldføre denne opgave.

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

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

Hvis du konfigurerer den eksterne computer, så har du adgang til hele dens desktop, vises valgmuligheden Desktop
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 adgangskoden, du skrev, da du konfigurerede den
eksterne computer.

• Hvis du vælger telefonbekræftelse: Dumodtager et telefonopkald på det nummer, du indtastede, da du konfigurerede
den eksterne computer.

Trin 5 Gennemfør din bekræftelse.

• Hvis du valgte bekræftelse med adgangskode: Skriv din adgangskode i boksen, og vælg derefter OK.

• Hvis du vælger telefonbekræftelse: Følg den talte vejledning.

• 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 ekstra applikationer på den eksterne computer. Mødedeltagere kan
se alle delte applikationer samtidigt.
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Inden du begynder

Du skal være vært eller præsentationsvært for at kunne fuldføre denne opgave.

Trin 1 I panelet mødekontroller vælg knappen pil ned, og 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.

Inden du begynder

Du skal være en vært eller præsentationsvært for at kunne fuldføre denne opgave.

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.

• Hvis den eksterne computer kører Windows 2000, og du har administratorrettigheder på computeren, skal du logge
af 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.

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

Trin 2 I 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.
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Alle ændringer, du foretager, påvirker kun den eksterne computer under den nuværende delingssession.
Ændringerne påvirker ikke de standardindstillinger, du indstillede for den eksterne computer i indstillingerne
for Access Anywhere-agenten.

Gør detteTil

Bemærk

I panelet mødekontroller vælg knappen pil ned, og vælg derefter
Reducer skærmopløsning til at passe til denne computer.

Reducer skærmopløsningen på en
ekstern computer

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

Deaktiver eller aktiver en ekstern
computers tastatur og mus

I panelet mødekontroller vælg pil ned, og vælg derefter Se.

Vælg en visningsindstilling fra menuen.

Juster visningsstørrelsen for en delt
ekstern computer

I panelet mødekontroller vælg knappen pil ned, og vælg derefter
Gør skærmen blank.

Skjul eller vis indholdet på en
ekstern computers skærm

I panelet mødekontroller 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 panelet mødekontroller 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

Inden du begynder

Du skal være enten vært eller præsentationsvært.

Foretag en meningsmåling
Under et møde kan du 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.

Opret et spørgeskema (til Windows)
Opret spørgeskemaer, så du kan foretage en meningsmåling under 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.
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Inden du begynder

Du skal være præsentationsvært.

Trin 1 Åbn panelet meningsmåling i et møde.
Trin 2 I sektionen Spørgsmål skal du vælge en af disse spørgsmålstyper:

• For at oprette spørgsmål med flere svar vælg Flere valgmuligheder, og vælg derefter Flere svar i rullegardinlisten.

• For at oprette spørgsmål med et enkelt svar vælg Flere valgmuligheder, og vælg derefter Enkelt svar på
rullegardinmenuen.

• For at oprette et tekstspørgsmål vælg Kort svar.

Trin 3 Klik på Ny.
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 meningsmåling spørgsmål.

Trin 8 Gentag trin 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)

Trin 1 Åbn panelet Meningsmåling i mødet, og tilføj spørgsmål og svar ved at vælge de relevante ikoner.
Trin 2 For at ændre en spørgsmålstype vælg teksten "Klik her for at ændre spørgsmålstype", der vises under de specifikke

spørgsmål, og vælg derefter en af de følgende valgmuligheder.

Rediger et spørgeskema

Trin 1 For at ændre spørgsmålstypen:

• Vælg spørgsmålet ved at klikke på det, og vælg derefter den nye type spørgsmål i afsnittet Spørgsmål.

• Klik på Skift type.

Trin 2 For at redigere ethvert spørgsmål eller svar som du har indtastet:
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• Vælg spørgsmålet eller svaret ved at klikke på det, og klik derefter på ikonet Rediger .

• Foretag dine ændringer.

Trin 3 For at slette et spørgsmål eller svar vælg spørgsmålet eller svaret, og vælg derefter ikonet Slet .
Trin 4 For at omorganisere spørgsmål eller svar:

• Vælg spørgsmål, eller svar ved at klikke på det.

• Klik på ikonet Flyt op eller Flyt ned , efter behov.

Trin 5 For at slette et helt spørgeskema klik på 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.

Trin 1 Åbn dialogboksen Indstillinger for meningsmålinger.

• Hvis du bruger Windows, klik på Valgmuligheder i bunden af panelet til meningsmåling.

• Hvis du bruger Mac, klik på ikonet Valgmuligheder i den nederste højre del af panelet meningsmålinger.

Trin 2 I dialogboksen, der vises, vælg Display, og skriv derefter tidsrummet for alarmen: boks.
Trin 3 Klik på OK.

Åbn en meningsmåling
Når du er færdig med at forberede et meningsmålingsspørgeskema, kan du åbne meningsmålingen.

Trin 1 Vis dit meningsmålingsspørgeskema på panelet for meningsmåling, hvis du ikke allerede har gjort det.
Trin 2 Klik på 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 dit panel for meningsmåling.

Trin 3 Klik på 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.
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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 resultaterne med deltagere. Resultater af meningsmålinger er
anonyme. Dog optager Meeting Center svar fra hver deltager, ud over grupperesultater, og tillader dig at
gemme disse individuelle og grupperesultater.

Trin 1 I afsnittet Del med mødedeltagere på dit panel til meningsmåling marker Resultater af meningsmålinger.
Trin 2 Klik på 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. Kolonnen med
søjlediagrammet indeholder en grafisk fremstilling af procentdelen i resultatkolonnen.

Bemærk

Gem resultater af en meningsmåling
Efter at have lukket en meningsmåling kan du gemme svarene på en af følgende måder:

• Tekstfil af grupperesultat - Gemmer procentdelen af mødedeltagere, der valgte hvert svar, i en .txt-fil

• Tekstfil med resultater for individuelle mødedeltagere - Gemmer svarene fra hver deltager, ud over
grupperesultaterne, i en .txt fil

Trin 1 Luk meningsmålingen, hvis du ikke allerede har gjort det.
Trin 2 Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil vælgGem>Allemeningsmålingsresultater.Tip

Trin 3 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 4 For Filnavn, indtast et navn for filen.
Trin 5 For Gem som vælg et format, som resultaterne skal gemmes i.
Trin 6 Klik på Gem.

Du kan nu se meningsmålingsresultater ved at åbne filen.
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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.

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 Klik på Gem.

Mødeadministrator gemmer meningsmålingsspørgeskemaet som en fil, på den placering du opgav.

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.Bemærk

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 Klik på Åbn.
Meningsmålingsspørgeskemaet vises på dit panel for meningsmåling. Du kan nu åbne meningsmålingen for deltagerne.

Overfør og download 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.
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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.

Trin 1 I mødevinduet vælg Fil > Overfør.
Trin 2 Klik på Del fil.

Dialogboksen Åbn vises.

Trin 3 Vælg filen, du vil udgive, og klik derefter på Åbn.
Filen er nu også tilgængelig i hver mødedeltagers filoverførselsvindue.

Trin 4 Valgfri. Udgiv yderligere filer, som du ønsker, at deltagerne downloader.
Trin 5 For at stoppe udgivelse af filer under et møde skal du klikke på knappen Luk i titellinjen for vinduet Filoverførsel.

Mødeadministrator lukker vinduet Filoverførsel i hver mødedeltagers mødevindue.

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.

Trin 1 I vinduet Filoverførsel vælg den fil, du ønsker at downloade.
Trin 2 Klik på for at downloade.

Dialogboksen Gem som vises.

Trin 3 Vælg en placering, hvor filen skal gemmes, og klik på Gem.
Filen downloades til din valgte placering.

Trin 4 Hvis relevant kan du downloade flere filer.
Trin 5 Når du er færdig med at downloade filer, skal du i titellinjen af vinduet Filoverførsel klikke på 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

Administrer og tag noter
Under et møde kan en eller flere deltagere med adgang til notefunktionen tage noter på Notes eller panel til
undertekster i mødevinduet. Kun én deltager laver undertekster.
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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.

Om nødvendigt kan værten også vælge en lukket tekstfunktion. En lukket tekstfunktion kan udgive billedtekster
i realtid under mødet.

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.

Trin 1 I 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 > Notetager.

• Mac: Vælg ctrl, og klik; og vælg derefter Skift rolle til > Notetager.

En blyantindikator vises til højre for deltagerens navn på deltagerlisten.

Hvis du vælger en anden referent eller lukket tekstfunktion, vil alle noter den tidligere referent eller lukkede
tekstfunktion udgav forblive på hver deltagers panel til noter eller undertekster. Dog kan den nye referent
eller lukkede tekstfunktion ikke redigere de eksisterende noter eller undertekster.

Bemærk

Udpeg en person, der er ansvarlig for undertekster

Trin 1 I 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 derefter Skift Rolle til > Ansvarlig for undertekster.

En indikator for undertekster vises ud for deltagerens navn på deltagerlisten.
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Aktiver lukkede undertekster

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 markeringen 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.

Trin 1 Åbn notepanelet i mødevinduet.
Trin 2 Skriv dine noter i boksen.
Trin 3 (Valgfri) Du kan gemme dine noter som en tekstfil på din computer.

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.

Trin 1 Åbn notepanelet i mødevinduet.
Trin 2 Skriv dine noter i boksen.
Trin 3 Valgfri. For at udgive dine noter, så de vises i hver deltagers notepanel, klik på Udgiv.
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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.

Trin 1 Åbn panelet Lukkede tekster.
Trin 2 Skriv dine undertekster i boksen.
Trin 3 Når du skriver en linje med undertekster, 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.

• Klik på Udgiv på panelet Undertekster.

Gem noter til en fil
Hvis du tager personlige eller offentlige noter (mødereferater) eller laver undertekster under et møde, kan du
gemme dine noter eller undertekster som en tekstfil på din computer. Du kan også gemme noter eller
undertekster, som en anden referent eller lukket tekstfunktion udgiver på dit panel som noter eller undertekster.

Når du gemmer nye noter som en fil, kan du gemme ændringer til noterne eller gemme en kopi af noterne
som en anden fil.

Trin 1 I panelet til noter eller undertekster klik på Gem.
Dialogboksen Gem noter som vises.

Trin 2 Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
Trin 3 Indtast et navn på filen, og vælg derefter Gem.
Trin 4 For at gemme en kopi af noter som en anden fil vælg File > Gem som > Noter.

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 Klik på Gem.
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Som alternativ kan du gemme alle følgende mødeoplysninger i filen på en gang:Bemærk

• Delte præsentationer eller dokumenter

• Chatmeddelelser

• Noter

• Meningsmålingsspørgeskema

• Meningsmålingsresultater

For at gemme alle oplysninger på en gang vælg Fil > Gem alle. I dette tilfælde gemmes filerne under
deres standard filnavne. Således overskrives den ikke, hvis du allerede har gemt en fil med et andet
navn.
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