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H O O F D S T U K  1
Een vergadering plannen

• Overzicht van Een vergadering plannen, pagina 1

• Een beveiligingsniveau voor een geplande vergadering kiezen, pagina 2

• Een vergadering plannen met de Snelle planner, pagina 2

• Een vergadering plannen met de Geavanceerde planner, pagina 3

• Snelle referentie voor de planner, pagina 3

• Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen, pagina 7

• Registratieverzoeken accepteren of afwijzen, pagina 7

• Vergaderingssjablonen beheren, pagina 8

• Directe vergaderingen met Nu vergaderen, pagina 9

• ANI/CLI-verificatie voor audioverbinding gebruiken, pagina 10

Overzicht van Een vergadering plannen
U kunt een WebEx-vergadering plannen via de Geavanceerde planner of de Snelle planner.

Weinig tijd?

• Gebruik de Snelle planner. Geef enkele details op en u kunt aan de slag.

Op zoek naar meer vergaderingsopties, zoals beveiliging of het toewijzen van rechten?

• Gebruik de Geavanceerde planner en voeg het gewenste niveau van detail toe.

U kunt op elk gewenst moment van de Geavanceerde planner overschakelen naar de Snelle planner of
omgekeerd. Daarnaast wordt alle informatie die u hebt ingevoerd, ook in de andere planner opgeslagen.

Opmerking
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Een beveiligingsniveau voor een geplande vergadering kiezen
U kunt uw vergadering op enkele verschillende manieren veiliger maken.

• Een wachtwoord vereisen om deel te nemen:

◦ Op de pagina Vereiste gegevens van de Geavanceerde planner en in de Snelle planner.

◦ Afhankelijk van uw site-instellingen is mogelijk een wachtwoord vereist.

◦ U kunt het door het systeem gegenereerde wachtwoord accepteren of een nieuw wachtwoord
maken.

• Afwijzen om deze vergadering op de vergaderingsagenda te vermelden:

◦ Als u aan een niet-weergegeven vergadering wilt deelnemen, moeten de deelnemers een uniek
vergaderingnummer opgeven dat de host heeft gedeeld. Het vergaderingnummer wordt niet vermeld
op de WebEx-site.

◦ Op de pagina Vereiste gegevens van de Geavanceerde planner.

• Het wachtwoord voor de vergadering niet opnemen in e-mailuitnodigingen:

◦ Op de pagina Vereiste gegevens van de Geavanceerde planner.

• Deelnemers verplichten zich aan te melden:

◦ Een deelnemer moet een account hebben op de WebEx-site om aan de vergadering te kunnen
deelnemen.

◦ Op de pagina Deelnemers uitnodigen van de Geavanceerde planner.

Een vergadering plannen met de Snelle planner

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.
Stap 3 Als de Geavanceerde planner wordt weergegeven, selecteert u de Snelle planner.
Stap 4 Voer de informatie voor uw vergadering in en selecteer Starten of Plannen.

De pagina Vergadering gepland wordt weergegeven als bevestiging dat de vergadering is gepland. U ontvangt ook een
e-mail met informatie over de vergadering.
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Een vergadering plannen met de Geavanceerde planner

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.
Stap 3 Als de Snelle planner wordt weergegeven, selecteert u de Geavanceerde planner.
Stap 4 Volg de aanwijzingen om de gegevens voor uw vergadering in te voeren en selecteer Volgende om door te gaan naar de

volgende pagina.
Als u over WebEx Meeting Center WBS31 beschikt, kunt u van deelnemers vereisen dat ze zich moeten
aanmelden met verificatie voor eenmalige aanmelding voordat ze aan de vergadering deelnemen. U kunt
de vergadering vervolgens beperken tot alleen de uitgenodigde deelnemers.

Opmerking

De wizard van de Geavanceerde planner leidt u door negen pagina's om uw vergadering te plannen.
Stap 5 Controleer de informatie over uw vergadering op de pagina Controleren en selecteer Starten of Plannen.

De pagina Vergadering gepland wordt weergegeven als bevestiging dat de vergadering is gepland. U ontvangt ook een
e-mail met informatie over de vergadering.

Snelle referentie voor de planner
In de volgende tabel worden de items in de Geavanceerde planner beschreven die mogelijk aanvullende uitleg
behoeven.

BeschrijvingOptie

Deelnemers vragen het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan uw vergadering
deel te nemen. Elke deelnemer die u voor uw vergadering uitnodigt, ontvangt een
uitnodigingsmail met daarin het wachtwoord, tenzij u ervoor kiest dat wachtwoorden
niet in e-mailuitnodigingen staan. Volgens de instellingen van uw site moet u mogelijk
eenwachtwoord voor de vergadering opnemen. U kunt het door het systeem gegenereerde
wachtwoord accepteren of een nieuw wachtwoord maken.

Een wachtwoord mag maximaal uit 16 tekens bestaan en mag geen spaties of een van
de volgende tekens bevatten: \ ` “ / & < > = [ ].

Wachtwoord voor vergadering

Wachtwoord bevestigen

Identificeren van uw afdeling, project of andere informatie die uw organisatie met uw
vergaderingen wil associëren. Traceercodes kunnen optioneel of vereist zijn, afhankelijk
van hoe uw sitebeheerder dit instelt.

Traceercodes

Toestaan dat deelnemers aan de vergadering binnen een ingesteld aantal minuten voor
aanvang toetreden.

Als u dit selectievakje uitschakelt of deze optie instelt op 0 minuten, moet
u de vergadering starten voordat de genodigden eraan kunnen deelnemen.

Opmerking

Deelnemers kunnen [x] minuten voor
de begintijd deelnemen
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BeschrijvingOptie

Als u deelnemers toestaat om deel te nemen aan de vergadering vóór de geplande
begintijd, kunt u deelnemers ook toestaan deel te nemen aan deWebEx-audioconferentie
voordat de vergadering begint.

U stelt de WebEx-audioconferentie in op de volgende pagina.

Deelnemers kunnen ook verbinding
maken met audioconferentie

Geen: geeft aan dat dit geen terugkerende vergadering is.

Dagelijks: de vergadering keert elke dag tot en met de geselecteerde einddatum terug.

• Om de [x] dagen: de vergadering keert om het aangegeven aantal dagen terug.

• Elke weekdag: de vergadering vindt elke dag plaats, van maandag tot en met
vrijdag.

Wekelijks: de vergadering vindt elke week plaats tot en met de door u geselecteerde
einddatum.

• Elke [x] week/weken op: geeft de dag in de week aan voor de terugkerende
vergadering en het aantal weken dat tussen elke vergadering ligt.

• Zondag - zaterdag: Geeft aan op welke dag de terugkerende vergadering
plaatsvindt. U kunt een of meer dagen selecteren.

Maandelijks: de vergadering vindt elke maand plaats tot en met de geselecteerde
einddatum.

• Dag [x] om de [x] maand(en): geeft de specifieke dag in de maand aan voor de
terugkerende vergadering en het aantal maanden dat tussen de vergadering ligt.

• [x] [x] om de [x] maand(en): geeft de specifieke week en de dag in de week aan
waarop de vergadering terugkeert en het aantal maanden dat tussen de vergadering
ligt.

Jaarlijks: de vergadering vindt elk jaar plaats tot en met de geselecteerde einddatum.

• Elke [maand] op [datum]: geeft de specifieke maand en datum aan waarop de
vergadering ieder jaar plaatsvindt.

• [x] [dag] van [maand]: geeft de specifieke week, dag in de week en de maand aan
waarop de vergadering ieder jaar plaatsvindt.

Herhaling
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BeschrijvingOptie

WebEx-audio

Geeft aan dat de vergadering een geïntegreerde audioconferentie heeft. WebEx-audio
(hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om verbinding te maken met audio via
hun computer of een telefoon.

Andere teleconferentieservice

Geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een andere service
wordt geleverd. Voer de instructies in die nodig zijn om deel te nemen aan uw conferentie.
De instructies worden weergegeven:

• Op de pagina Vergaderinginformatie op uw WebEx-site

• In de uitnodigingsmail

• Op het tabblad Info van het vergaderingvenster

• In het dialoogvenster Verbinding maken met audio in de vergaderingvensters
van de deelnemers

Cisco Unified MeetingPlace-audioconferentie

Geeft aan dat de vergadering een geïntegreerde audioconferentie bevat met uw Cisco
UnifiedMeetingPlace-audioconferentieaccount. Als u deze optie selecteert, kies dan het
soort conferentie:

• Deelnemers bellen in

• Deelnemers worden teruggebeld: Een deelnemermoet een rechtstreekse telefoonlijn
hebben om door de conferentieservice gebeld te kunnen worden. Een inbelnummer
is echter altijd beschikbaar in het vergaderingvenster.

Alleen VoIP gebruiken

Geeft aan dat u een geïntegreerde VoIP-conferentie wilt instellen voor de vergadering.

Conferentietype selecteren

U kunt een of meer deelnemers aanwijzen als alternatieve host. Een alternatieve host
kan een vergadering openen en optreden als de host. Een alternatieve host moet een
gebruikersaccount hebben op uw Meeting Center-website.

Deelnemers

Vraag de deelnemers te controleren of Flash Player en Windows Media Player op hun
computer zijn geïnstalleerd.

Deelnemers vragen om
rich-mediaspelers te controleren vóór
deelname aan de vergadering

Stel de agenda op voor de vergadering. U kunt maximaal 2500 tekens gebruiken, inclusief
spaties en leestekens. De agenda wordt weergegeven op de pagina Vergaderinginformatie
voor de vergadering op uw WebEx-site.

Agenda

Selecteer een presentatie of een document dat u automatisch wilt delen nadat een
deelnemer is toegelaten tot de vergadering. Deze optie is handig als u deelnemers toelaat
tot de vergadering voordat de host is aangemeld.

Het bestand dat u selecteert, moet de indeling UCF (Universal Communications Format)
hebben en in uw persoonlijke mappen op uw WebEx-site staan.

Automatisch een presentatie of
document delenwanneer een deelnemer
zich bij de vergadering voegt
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BeschrijvingOptie

Presentatiedia's of documentpagina's starten automatisch in de inhoudviewer.

• Selecteer deze optie alleen als de presentatie of het document meerdere dia's of
pagina's bevat.

• Selecteer deze optie niet als de presentatie of het document UCF-mediabestanden
bevat.

Doorlopend afspelen: Alleen beschikbaar als u Automatisch starten selecteert. Geeft
aan of gedeelde presentaties of documenten opnieuw starten zodra ze zijn afgelopen en
of de pagina's automatisch worden omgeslagen.

Pagina na [x] seconden omslaan: Alleen beschikbaar als u Automatisch starten
selecteert. Hiermee kunt u de frequentie selecteren waarmee pagina's of dia's automatisch
worden omgeslagen.

Deelnemers beheer over bestand geven:Laat deelnemers individueel door de presentatie
of het document bladeren met behulp van hun inhoudviewer. Bladeren door de dia's of
pagina's gaat niet automatisch.

Selecteer deze optie als de presentatie of het document maar één dia of pagina bevat of
als het UCF-rich-mediaobjecten bevat, zoals audio- of video-objecten.

Automatisch starten

Geeft aan of er gedurende de vergadering video-opties beschikbaar zijn in het
Vergaderingvenster.

Video van hoge kwaliteit inschakelen: De videoresolutie kan tot wel 360p (640x360)
bedragen. De kwaliteit van de video die deelnemers kunnen verzenden en ontvangen, is
afhankelijk van de kwaliteit van de webcam, de capaciteit van de computer en de
netwerksnelheid van elke deelnemer.

HD-video inschakelen:Hiermee kunnen deelnemers HD-video verzenden en ontvangen
met een videoresolutie van maximaal 720p. De kwaliteit van de video die deelnemers
kunnen verzenden en ontvangen, is afhankelijk van de kwaliteit van de webcam, de
capaciteit van de computer en de netwerksnelheid van elke deelnemer.

Videominiaturen weergeven: Hiermee kunnen deelnemers overschakelen van de
weergave van de deelnemerslijst naar videominiaturen van de deelnemers. Als de optie
is uitgeschakeld, zien deelnemers alleen de video van de actieve spreker en hun
zelfweergave.

Video

Hiermee kan een deelnemer, de ondertitelaar, aantekeningen transcriberen tijdens de
vergadering. Ondertiteling is handig als slechthorende deelnemers aan de vergadering
deelnemen. Standaard is de host de ondertitelaar, maar deze kan hier iemand anders voor
aanwijzen. Meeting Manager publiceert ondertitels in de vergaderingvensters van alle
deelnemers zodra de ondertitelaar op Enter drukt op zijn of haar toetsenbord. De
aantekeningen worden op deze manier regel voor regel gepubliceerd. De host kan een
transcriptie van de ondertitels op elk moment naar alle deelnemers sturen.

Ondertiteling inschakelen
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BeschrijvingOptie

Deelnemers toestaanUniversal Communications Format (UCF)-mediabestanden te delen
tijdens de vergadering. Dit kan als UCF-multimediapresentatie of als standalone
UCF-mediabestanden. De host van de vergadering die ook presentator is, kan altijd
UCF-mediabestanden delen, ongeacht of u dit selectievakje selecteert.

De meldingsopties zijn alleen van toepassing als u een geïntegreerde
teleconferentie selecteert op de pagina Teleconferentie in de Geavanceerde
planner.

Opmerking

UCF-rich-media inschakelen voor
deelnemers

Maak aantekeningen in gedeelde documenten of presentaties, of schrijf en teken op
whiteboards die worden afgebeeld in de inhoudviewers met behulp van de werkbalk die
boven aan de viewer wordt weergegeven. De aantekeningen van een deelnemer zijn
zichtbaar voor alle deelnemers.

Aantekeningen maken

00 draaien als u tijdens de teleconferentie voor een bepaalde service contact wilt opnemen
met een operator.

Alleen beschikbaar als uw site beschikt over de optie privé-operator.

Privé contact opnemen met een
operator

Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen
Als iemand anders namens u een vergadering plant, wordt de vergadering nog steeds in uw lijst met
vergaderingen weergegeven. U kunt de vergadering starten en hosten alsof u deze zelf hebt gepland.

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naarMijn WebEx > Voorkeuren.

De pagina Voorkeuren wordt weergegeven.
Stap 3 Selecteer onder Planningsopties in het gedeelte Planningstoestemming de optie Host selecteren om uit een lijst te

kiezen met alle gebruikers die een account op uw WebEx-site hebben.
Stap 4 Selecteer Bijwerken.

Registratieverzoeken accepteren of afwijzen

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naarMijn WebEx > Mijn vergaderingen.

Er wordt een lijst met geplande vergaderingen weergegeven.
Stap 3 Selecteer de koppeling van uw vergaderingsonderwerp.
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De pagina Mijn vergaderingen wordt weergegeven.
Stap 4 Selecteer Deelnemers.

De pagina Geregistreerde deelnemers verschijnt met een lijst met deelnemers die zich voor de vergadering hebben
geregistreerd.

Stap 5 Als u registratieverzoeken wilt goedkeuren, schakelt u het selectievakje in voor elke deelnemer die u wilt accepteren en
selecteert u Accepteren.

Stap 6 Als u registratieverzoeken wilt afwijzen, schakelt u het selectievakje in voor elke deelnemer die u wilt afwijzen en
selecteert u Afwijzen.

Vergaderingssjablonen beheren
Als u met dezelfde groep mensen vergadert en vaak een vergadering plant met dezelfde traceercodes,
audio-instellingen en andere opties voor de vergadering, kunt u deze instellingen in een sjabloon opslaan. Als
u dan later een andere vergadering wilt plannen, kunt u deze sjabloon selecteren vanaf elke pagina in de Snelle
planner of de Geavanceerde planner.

U kunt een bestaande vergaderingssjabloon op drie manieren gebruiken:

• De sjabloon gebruiken zonder de wijzigingen op te slaan.

• De sjablooninstellingen wijzigen en de wijzigingen opslaan in de sjabloon.

• De sjablooninstellingen wijzigen en de wijzigingen opslaan in een nieuw sjabloon.

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.
Stap 3 Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken in de lijst Opties instellen met behulp van sjabloon.
Stap 4 (Optioneel) Breng wijzigingen aan in de instellingen op elke pagina.
Stap 5 (Optioneel) Als u uw sjabloon wilt opslaan, selecteert u Opslaan als sjabloon.

Er wordt een lijst met sjablonen weergegeven.
Stap 6 Overschrijf de sjabloon of sla deze als nieuwe sjabloon op:

• Als u de sjabloon wilt overschrijven met uw wijzigingen, selecteert u de sjabloon die u wilt overschrijven en
selecteert u vervolgens Opslaan.

• Als u uw wijzigingen in een nieuwe sjabloon wilt opslaan, geeft u in het vak Sjabloonnaam een naam op voor
deze nieuwe sjabloon en selecteert u vervolgens Opslaan.

Stap 7 Voltooi het plannen van uw vergadering zoals u gewoonlijk zou doen.
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Directe vergaderingen met Nu vergaderen
Wilt u nu een vergadering houden? De opdracht Nu vergaderen is een eenvoudige manier om directe
vergaderingen te starten.

U kunt directe vergaderingen starten vanaf uwWebEx-site met de optieNu vergaderen. Directe vergaderingen
die worden gestart met Nu vergaderen, worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw
persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte
gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor 'Nu vergaderen' in
uw Voorkeuren.

Als u over WebEx-productiviteitstools beschikt, kunt u dit allemaal rechtstreeks vanaf uw bureaublad doen.

ActieTaak

1 Meld u aan op uw WebEx-site.

2 Ga naarMijn WebEx > Voorkeuren.

3 Bewerk onder Instellingen voor 'Nu vergaderen'
de standaardopties voor uw directe vergaderingen.

Uw standaardinstellingen voor directe vergaderingen
bewerken.

1 Meld u aan op uw WebEx-site.

2 Ga naarMeeting Center > Een vergadering
hosten.

3 Selecteer Nu vergaderen.

Een directe vergadering starten vanaf uwWebEx-site.

Voer een van de volgende handelingen uit om een
directe vergadering te starten:

• Selecteer Nu vergaderen in het deelvenster
WebEx-productiviteitstools. Als het deelvenster
niet is geopend, opent u dit via de snelkoppeling
voor WebEx-productiviteitstools op uw
bureaublad of vanaf het Windows-menu Start.

• Klik met de rechtermuisknop op het
taakbalkpictogram WebEx-productiviteitstools
en selecteer vervolgens Nu vergaderen.

• SelecteerNu vergaderen in deWebEx-taakbalk
in Microsoft Outlook.

Een directe vergadering starten via snelkoppelingen
voor WebEx-productiviteitstools.
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ANI/CLI-verificatie voor audioverbinding gebruiken

Wat is ANI/CLI-verificatie?
CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) is een type beller-id.

Het werkt als volgt:

1 Het telefoonnummer waarmee u inbelt bij vergaderingen wordt aan uw WebEx-voorkeuren toegevoegd.

2 U belt in bij het audiogedeelte van de vergadering.

3 Het systeem vergelijkt het nummer waarmee u inbelt met het nummer dat aan uw WebEx-voorkeuren is
toegevoegd.

4 U wordt naar de juiste vergadering geleid zonder dat u een vergaderingnummer hoeft in te voeren.

Als u beschikt over een hostaccount en ANI/CLI voor uw site is ingeschakeld, kunt u:

• Een vergadering plannen met teleconferentieverificatie voor inbel-ANI/CLI.

• Een telefoonnummer opgeven dat moet worden geverifieerd als u inbelt bij een audioconferentie waarvoor
ANI/CLI is ingeschakeld. U wordt echter alleen geverifieerd als u tijdens het planningsproces via e-mail
bent uitgenodigd.

• Een audiopincode opgeven om te voorkomen dat 'nepinbellers' met uw nummer inbellen.

Een vergadering plannen met ANI/CLI-verificatie

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.

De pagina Een vergadering plannen verschijnt.
Stap 3 Selecteer Audioconferentie wijzigen.

Het dialoogvenster Instellingen audioconferentie wordt weergegeven.
Stap 4 SelecteerCLI-verificatie voor audioconferentie toestaan als deelnemers inbellen indien dit nog niet is ingeschakeld.
Stap 5 Plan uw vergadering zoals u dit gewoonlijk zou doen.
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Een telefoonnummer opgeven voor uw inbelverificatie
U kunt verificatie voor elk telefoonnummer in uw gebruikersprofiel instellen.

Stap 1 Meld u aan bij uw Meeting Center-website.
Stap 2 Ga naarMijn WebEx en selecteer Voorkeuren.
Stap 3 Klik in het gedeelte Audio op Instellen of vouw het gedeelte Audio uit als u al audio-opties hebt ingesteld.
Stap 4 Schakel onderMijn telefoonnummers naast het te verifiëren telefoonnummer Inbelverificatie in.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Een verificatiepincode of hostaccount opgeven

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naarMijn WebEx en selecteer Voorkeur.
Stap 3 Klik in het gedeelte Audio op Instellen of vouw het gedeelte Audio uit als u al audio-opties hebt ingesteld.
Stap 4 Geef onderMijn telefoonnummers in het vak Pincode: een viercijferige pincode op.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Opgeslagen telefoonnummers bewerken

Voordat u begint

• Neem pas deel aan het audiogedeelte van een vergadering nadat u uw nummers hebt bewerkt.

• Alle wijzigingen die u aanbrengt, gaan pas in als u de volgende keer deelneemt.
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• U kunt niet via de telefoon aan een audioconferentie deelnemen terwijl u uw telefoonnummers bewerkt.

Stap 1 Neem via uw computer deel aan de vergadering, maar bel niet in.
Stap 2 Klik op de pagina Snel starten op het pictogramMeer ....
Stap 3 Selecteer Bel mij of selecteer Bel mij op een ander nummer als er al een nummer wordt weergegeven onder Bel mij.
Stap 4 Selecteer de lijst en selecteer vervolgens Telefoonnummers beheren.
Stap 5 Selecteer Bewerken om uw telefoonnummers bij te werken, of selecteerWissen om uw bestaande telefoonnummers te

verwijderen.
Stap 6 Selecteer Opslaan.
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H O O F D S T U K  2
Deelnemen aan een vergadering

• Deelnemen via een e-mailuitnodiging, pagina 13

• Deelnemen via de WebEx-site met een account, pagina 14

• Deelnemen vanaf de WebEx-site zonder een account, pagina 14

• Deelnemen vanaf een mobiel apparaat, pagina 15

• Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte, pagina 15

• Deelnemen via een videoconferentiesysteem, pagina 16

• Deelnemen via een videoconferentietoepassing, pagina 16

• Informatie bekijken over een WebEx-vergadering, pagina 16

• Een vergadering toevoegen aan uw agenda, pagina 17

Deelnemen via een e-mailuitnodiging

Stap 1 Selecteer de URL in de e-mailuitnodiging.
De pagina met Informatie over de vergadering wordt weergegeven.

Stap 2 Voer de vereiste gegevens in en selecteer Deelnemen.
De knop Deelnemen is mogelijk niet actief als deelnemers niet mogen deelnemen voordat de host heeft deelgenomen.
Nadat de host heeft deelgenomen, is de knop Deelnemen beschikbaar.

Stap 3 Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken
om verbinding te maken met de audio van de vergadering.
Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt
ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.
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Deelnemen via de WebEx-site met een account

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Deelnemen aan een vergadering > Door vergaderingen bladeren.

De vergaderingsagenda wordt weergegeven.
Stap 3 Als uw vergadering in de lijst wordt weergegeven, selecteert u de knop Deelnemen.
Stap 4 Als u uw vergadering niet kunt vinden, is deze mogelijk niet-weergegeven:

a) Ga naar Deelnemen aan een vergadering en selecteer Niet-weergegeven vergadering.
b) Voer het vergaderingnummer in en selecteer vervolgens Deelnemen.

Stap 5 Voer de vereiste gegevens in op de pagina Vergaderinginformatie en klik op Deelnemen.
De knop Deelnemen is mogelijk niet actief als deelnemers niet mogen deelnemen voordat de host heeft deelgenomen.
Nadat de host heeft deelgenomen, is de knop Deelnemen beschikbaar.

Stap 6 Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken
om verbinding te maken met de audio van de vergadering.
Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt
ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen vanaf de WebEx-site zonder een account

Stap 1 Ga naar de WebEx-site.
Stap 2 Voer het vergaderingnummer in en klik op Deelnemen.

De pagina met Informatie over de vergadering wordt weergegeven.
Stap 3 Voer de vereiste gegevens in en selecteer Deelnemen.

De knop Deelnemen is mogelijk niet actief als deelnemers niet mogen deelnemen voordat de host heeft deelgenomen.
Nadat de host heeft deelgenomen, is de knop Deelnemen beschikbaar.

Stap 4 Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken
om verbinding te maken met de audio van de vergadering.
Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt
ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.
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Deelnemen vanaf een mobiel apparaat
U kunt deelnemen aan een vergadering vanaf uw mobiele apparaat als u de Cisco WebEx Meetings-app hebt
geïnstalleerd.

Stap 1 Start uw Cisco WebEx Meetings-app.
Stap 2 Tik op Deelnemen aan vergadering.
Stap 3 Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken

om verbinding te maken met de audio van de vergadering.
Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt
ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, selecteert u de koppeling in de e-mail. De pagina Informatie over
persoonlijke ruimte van de host wordt weergegeven.

• Kopieer de URL van de persoonlijke ruimte en plak deze in de adresbalk van de browser en druk op enter. De
pagina Informatie over persoonlijke ruimte van de host wordt weergegeven.

• Voer de id van de persoonlijke ruimte van de host in op uw WebEx-site.
U vindt de id van de persoonlijke ruimte van de host in de URL van de persoonlijke ruimte.
Bijvoorbeeld: organisatienaam.webex.com/vergaderen/jparker. De gebruikersnaam is jparker. De
pagina Informatie over persoonlijke ruimte wordt weergegeven.

Opmerking

Stap 2 Selecteer Deelnemen.
Stap 3 Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken

om verbinding te maken met de audio van de vergadering.
Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt
ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.
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Deelnemen via een videoconferentiesysteem
U kunt een CMR Cloud-vergadering starten of eraan deelnemen via elk ondersteund videosysteem, zoals
Cisco of Polycom.

Stap 1 Open het virtuele toetsenbord of gebruik de afstandsbediening voor uw videoconferentiesysteem.
Stap 2 Selecteer Start of Nieuw gesprek.
Stap 3 Selecteer de toetsenbordknop en kies het videoadres.
Stap 4 Volg de systeemaanwijzingen.

Deelnemen via een videoconferentietoepassing
U kunt uw vergadering starten met een videotoepassing zoals Cisco Jabber Video.

Stap 1 Open uw app.
Stap 2 Kies het videoadres.
Stap 3 Selecteer Start, Gesprek of de juiste knop om een videogesprek te starten.
Stap 4 Volg de aanwijzingen.

Informatie bekijken over een WebEx-vergadering
Voordat u aan een vergadering deelneemt, kunt u er meer over te weten komt, zoals de naam en het e-mailadres
van de host, het vergaderingnummer en de agenda.

Als u vergaderinginformatie wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, klikt u op de koppeling in het bericht om de informatie
over de vergadering weer te geven.

• Ga naar de vergaderagenda van de host op uw WebEx-site:
a) Ga naar Deelnemen aan een vergadering > Door vergaderingen bladeren.
b) Zoek uw vergadering in de vergaderagenda en klik op de koppeling.
c) Voer een wachtwoord in, indien vereist.
d) Selecteer Agenda weergeven als u de agenda van de vergadering ook wilt bekijken.
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Een vergadering toevoegen aan uw agenda
Als uw agendatoepassing de iCalendar-standaard ondersteunt, kunt u hier een geplande vergadering aan
toevoegen. Als de host de vergadering annuleert, bevat het annuleringsbericht dat u ontvangt een optie waarmee
u de vergadering uit uw agendatoepassing kunt verwijderen.

Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, selecteert u de koppeling om de vergadering aan uw agenda toe
te voegen of opent en accepteert u het bijgevoegde iCalendar-bestand (.ics).

Anders voegt u de vergadering aan uw agenda toe via uw WebEx-site:

Stap 1 Meld u aan op uw WebEx-site.
Stap 2 Ga naar Deelnemen aan een vergadering > Door vergaderingen bladeren.

De vergaderingsagenda wordt weergegeven.
Stap 3 Zoek uw vergadering en selecteer de koppeling.
Stap 4 Voer een wachtwoord in, indien vereist.

De pagina met Informatie over de vergadering wordt weergegeven.
Stap 5 Selecteer Toevoegen aan mijn agenda.
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H O O F D S T U K  3
Problemen met het deelnemen aan een
vergadering oplossen

• Deelnemen aan een vergadering, pagina 19

• Internet Explorer-gebruikers op pc's, pagina 19

• Firefox- of Chrome-gebruikers op pc's, pagina 19

• Mac-gebruikers, pagina 20

Deelnemen aan een vergadering
Wanneer u de koppeling selecteert om deel te nemen aan uw vergadering, wordt de WebEx Meeting
Manager-toepassing automatisch gedownload op uw computer. Als dit niet gebeurt, bekijkt u de volgende
onderwerpen voor een mogelijke oplossing.

Internet Explorer-gebruikers op pc's
Zoek naar een gele ActiveX-melding voor installatie van de invoegtoepassing (mogelijk onder aan uw scherm).
Klik hierop en volg de instructies op het scherm om de invoegtoepassing te installeren.

Als uw organisatie ActiveX niet toestaat, neemt u contact op met uw WebEx-beheerder voor hulp.

Zodra de installatie is voltooid, start de vergadering automatisch.

Firefox- of Chrome-gebruikers op pc's
Zoek naar een bericht over Java. Vaak wordt u hierin gevraagd de nieuwste versie te downloaden en installeren.

U kunt de instructies op het scherm volgen om Java te installeren, maar de snelste oplossing is om de toepassing
De vergadering installeren onder aan de pagina te selecteren.

Als uw organisatie Java-downloads niet toestaat, neemt u contact op met uw WebEx-beheerder voor hulp.

Zodra de installatie is voltooid, start de vergadering automatisch.
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Mac-gebruikers

Stap 1 Zoek naar een melding om een invoegtoepassing te downloaden en installeren.
Stap 2 Selecteer Invoegtoepassing downloaden en installeren om het bestand Cisco_WebEx_Add-On.dmg te downloaden.
Stap 3 Voer het bestand uit:

• In Chrome selecteert u het gedownloade bestand vanaf de balk onderaan.

• In Safari selecteert u het bestand in het gedeelte Downloads.

• In Firefox kunt u het bestand direct openen of opslaan op een locatie naar keuze.

Stap 4 Volg de instructies op het scherm.
Zodra de installatie is voltooid, start de vergadering automatisch.
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H O O F D S T U K  4
Registreren voor een WebEx-vergadering

• Waarom zou u zich registreren voor een vergadering?, pagina 21

• Registreren via een e-mailuitnodiging, pagina 21

• Registreren via de WebEx-site, pagina 22

Waarom zou u zich registreren voor een vergadering?
Door middel van registraties kan de host informatie over de deelnemers verzamelen, toegang beperken en
informatie over de vergadering beschermen.

Niet voor alle vergaderingen is registratie vereist. Als dit wel het geval is voor uw vergadering, kunt u zich
registeren via de e-mailuitnodiging of via de WebEx-site.

Nadat de host uw registratie heeft goedgekeurd, ontvangt u een registratiebevestigingsmail. U kunt dan
deelnemen aan de vergadering als deze begint. Als de vergadering al actief is en de host ervoor gekozen heeft
om alle registratieverzoeken automatisch goed te keuren, kunt u onmiddellijk aan de vergadering deelnemen.

Registreren via een e-mailuitnodiging

Stap 1 Open de e-mail en selecteer Registreren.
De pagina met Informatie over de vergadering wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer Registreren.
De pagina Registratie wordt weergegeven.

Stap 3 Vul het registratieformulier in en selecteer Nu registreren.
De pagina Registratiebevestiging wordt weergegeven.
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Registreren via de WebEx-site

Stap 1 Ga naar de WebEx-site.
Stap 2 Als u een WebEx-account hebt:

a) Meld u aan.
b) Ga naar Deelnemen aan een vergadering > Door vergaderingen bladeren.

De vergaderingsagenda wordt weergegeven.

Stap 3 Als u geen WebEx-account hebt:
a) Voer het vergaderingnummer in en klik op Deelnemen.
b) Selecteer Registreren en de vergaderingsagenda wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer Registreren voor de vergadering waaraan u wilt deelnemen.
De pagina Registratie wordt weergegeven.

Stap 5 Vul het registratieformulier in en selecteer Nu registreren.
De pagina Registratiebevestiging wordt weergegeven.
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H O O F D S T U K  5
Een vergadering hosten: Taken voor Snelle
referentie

• Een vergadering hosten - Taken voor Snelle referentie, pagina 23

Een vergadering hosten - Taken voor Snelle referentie
Met het vergaderingvenster kunt u alle aspecten van de vergadering beheren en kunt u deelnemers de
mogelijkheid bieden om te chatten, video's te verzenden, informatie te delen en om onderling onder andere
documenten, presentaties, whiteboards en toepassingen uit te wisselen.

Als u een vergadering host waarbij gebruik wordt gemaakt van TelePresence-systemen, zijn de volgende
WebEx-functies niet beschikbaar:

Opmerking

• Enquêteren

• Bestandsoverdracht

• Chatten (met deelnemers in een TelePresence-ruimte)

ActieTaak

Selecteer Uitnodigen en herinneren in het tabblad
Snel starten en voer de vereiste gegevens in.

Deelnemers uitnodigen voor een vergadering die al
is gestart

Selecteer Deelnemer > Toon voor deelnemen en
verlaten.

De audiotoon voor deelnemen en verlaten voor
deelnemers uitschakelen

Selecteer Vergadering > Welkomstbericht.Een welkomstbericht bewerken
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ActieTaak

Selecteer Opnemen.

Onderbreek en hervat de opname indien nodig
in plaats van de opname te stoppen en
opnieuw te starten, om te voorkomen dat er
meerdere opnamebestandenworden gemaakt.

Tip

Uw vergadering opnemen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst
met deelnemers en selecteer Hernoemen.

De naam van een inbelgebruiker wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op de titel Deelnemers
en selecteer Geluidssignalen.

Geluidssignalen bewerken

Klik met de rechtermuisknop op de titel Chatten en
selecteer Geluidssignalen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een
deelnemer een chatbericht invoert

SelecteerDeelnemer >Rechten toewijzen en schakel
de toepasselijke optie vervolgens in of uit.

Rechten toewijzen of verwijderen

Sleep de WebEx-bal naar de volgende presentator.Iemand anders als presentator aanwijzen

Klikmet de rechtermuisknop op de naam ofminiatuur
en selecteer Rol wijzigen in > Host.

Iemand anders als host aanwijzen

Selecteer uw naam in de lijst met deelnemers en
selecteerDeelnemer >Hostrol terugvragen en voer
de gevraagde informatie in.

De hostrol terugvragen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst
met deelnemers en selecteer Verwijderen.

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

Selecteer Vergadering > Toegang beperken.

Deze optie voorkomt dat iemand kan
deelnemen aan de vergadering,
inclusief de mensen die zijn
uitgenodigd maar nog niet hebben
deelgenomen.

Opmerking

Toegang tot een vergadering beperken

Selecteer Vergadering > Toegang herstellen.Toegang tot een vergadering herstellen

Selecteer Vergadering > Informatie.Informatie verkrijgen over een actieve vergadering

Selecteer Bestand > Vergadering verlaten.Een vergadering verlaten

Selecteer Bestand > Vergadering beëindigen.Een vergadering beëindigen
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ActieTaak

Selecteer Bestand > Transcriptie verzenden, voer
de gevraagde informatie in en verstuur de e-mail.

Als u de volgende items tijdens de
vergadering hebt opgeslagen, kunt u
deze ook toevoegen:

Opmerking

• Gedeelde documenten

• Chatten

• Vragenlijst

• Enquêteresultaten

• Openbare aantekeningen of
ondertiteling die tijdens de
vergadering zijn gemaakt of
gepubliceerd.

De transcriptie wordt naar alle
deelnemers gestuurd die bij het
deelnemen hun e-mailadres hebben
opgegeven.

Deelnemers met alleen audio worden
niet weergegeven in de transcriptie.

Een e-mail met de vergaderingstranscriptie verzenden
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H O O F D S T U K  6
Aantekeningen, vergaderingsnotulen en
ondertiteling beheren

• Aantekeningen, vergaderingsnotulen en ondertiteling beheren, pagina 27

Aantekeningen, vergaderingsnotulen en ondertiteling beheren
U dient met een aantal zaken rekening te houden voordat u aantekeningen gaat maken en beheren:

• Als alle deelnemers aantekeningen mogen maken, kunnen ze hun aantekeningen niet publiceren aan
anderen tijdens de vergadering. Ze kunnen hun aantekeningen wel opslaan.

• Als er één notulist is, kan deze op elk gewenst moment tijdens de vergadering aantekeningen publiceren
of een transcriptie van de vergadering naar alle deelnemers verzenden.

• Een ondertitelaar kan in realtime ondertiteling publiceren tijdens de vergadering en kan ook een
transcriptie met de ondertiteling naar alle deelnemers verzenden.

• De aantekeningenfunctie is niet beschikbaar als u op een Mac werkt.

ActieTaak

Klik met de rechtermuisknop op het deelvenster
Deelnemers en selecteer vervolgens Rol wijzigen in
> Notulist.

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een
potloodpictogram.

Een notulist aanwijzen

Klik met de rechtermuisknop op het deelvenster
Deelnemers en selecteer vervolgens Rol wijzigen in
> Ondertitelaar.

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een
ondertitelingspictogram.

Een ondertitelaar aanwijzen
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ActieTaak

Selecteer in het vergaderingvenster Vergadering >
Opties. In het dialoogvenster Vergaderingsopties dat
wordt weergegeven, schakelt u Ondertiteling
inschakelen in of uit.

Ondertiteling inschakelen

Als u de enige notulist voor een vergadering bent,
typt u de aantekeningen in het deelvenster
Aantekeningen in uw vergaderingvenster. Uw
aantekeningen zijn niet zichtbaar voor anderen totdat
u ze publiceert.

Openbare aantekeningenmaken (vergaderingsnotulen)

Als u de ondertitelaar voor een vergadering bent, typt
u de aantekeningen in het deelvenster Ondertiteling
in uw vergaderingvenster. U kunt een standaard- of
stenotoetsenbord en automatische vertaalsoftware
gebruiken. Uw ondertiteling is zichtbaar voor anderen
zodra u op de enter-toets drukt of Publiceren
selecteert.

Ondertiteling leveren
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H O O F D S T U K  7
WebEx-audio gebruiken

• Overzicht, pagina 29

• Verbinden met WebEx-audio, pagina 30

• Taken voor Snelle referentie: WebEx-audio, pagina 30

Overzicht
U kunt uw telefoon of computer gebruiken om te luisteren en te spreken in een WebEx-vergadering:

• Telefoon: Als uw site de service Bel mij ondersteunt, kunt u met deze optie worden gebeld vanuit de
vergadering. U kunt ook inbellen.

Deze optie biedt gewoonlijk een goede transmissie van spraak, maar aan het gebruik
ervan kunnen kosten verbonden zijn.

Opmerking

• Computer: met een headset die is aangesloten op uw computer kunt u deelnemen aan het audiogedeelte
van de vergadering.

Deze optie kan soms leiden tot een verzending met ruis of een onregelmatige
spraakstroom, maar er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Opmerking

U kunt met weinig of geen onderbrekingen schakelen tussen de verschillende audioverbindingstypen.
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Verbinden met WebEx-audio
De eerste keer verbinden met de audio:

Stap 1 Klik op de pagina Snel starten op het pictogram Verbinden met audio.
Het dialoogvenster Audioverbinding wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer een van de opties om verbinding te maken met de audio:

• Bel mij: U wordt teruggebeld door het systeem, wat u hoge gesprekskosten kan besparen. Neem het netnummer
en het lokale abonneenummer op (in totaal tien cijfers). U kunt de service Bel mij niet ontvangen als uw organisatie
gebruikmaakt van toestelnummers of als uw site deze service niet ondersteunt.

• Ik bel in: bel het weergegeven telefoonnummer en voer de vereiste informatie in.

• Bellen via de computer: u wordt via internet verbonden.

Als u verbinding maakt met de audio, ziet u dat uw vorige audioverbindingsmethode al is geselecteerd. Als u eerder
bijvoorbeeld de service Bel mij gebruikte, ziet u de volgende keer dat u WebEx gebruikt, een knop Bel mij met het
laatste telefoonnummer dat u hebt gebruikt.

Als u via een andere methode of met een ander telefoonnummer verbinding wilt maken, selecteert u op de pagina Snel
starten het pictogramMeer (...) onder de geselecteerde knop Audioverbinding. Vervolgens ziet u dezelfde opties die
u had geselecteerd toen u voor het eerst verbinding maakte met de audio.

Taken voor Snelle referentie: WebEx-audio
ActieTaak

1 Klik op de pagina Snel starten op Verbonden met audio.

2 Selecteer Schakelen tussen audio.

3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u aan de telefoon bent, selecteert u Bellen via
computer.

• Als u op de computer werkt, selecteert uMij bellen of
Ik bel in.

De huidige audioverbinding wijzigen
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ActieTaak

1 Selecteer Verbonden met audio.

2 Selecteer Audioverbinding verbreken.

3 Selecteer op de pagina Snel Starten het pictogramMeer (...)
onder de geselecteerde knop Audioverbinding.

4 SelecteerBel mij op een ander nummer en voer vervolgens
het nieuwe nummer in of selecteer het.

U vanuit de vergadering op een ander
nummer laten bellen

1 De opties voor dempen weergeven:

• In Windows: klik met de rechtermuisknop in de lijst
met deelnemers.

• Op een Mac: druk op Ctrl en klik in de lijst met
deelnemers.

2 U kunt het volgende doen:

• Als host

◦ Als u het geluid van iedereen wilt dempen zodra
men aan de vergadering deelneemt, selecteert u
Dempen bij binnenkomst.

◦ Als u het geluid van iedereen behalve uzelf wilt
dempen of het dempen ervan wilt opheffen,
selecteert u Alles dempen.

◦ Als u het geluid van een specifieke persoon wilt
dempen, selecteert u Dempen of Dempen
opheffen.

• Als deelnemer

◦ Selecteer het pictogram Dempen of Dempen
opheffen om het geluid van uw eigen microfoon
in of uit te schakelen.

Instellingen voor uw microfoon en
spreekinstellingen optimaliseren

Klik op Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers.Spreektijd vragen

Selecteer Hand omlaag in het deelvenster DeelnemersVerzoek tot spreken annuleren

1 Selecteer Verbonden met audio.

2 Selecteer Audioverbinding verbreken.

Audioverbinding verbreken
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H O O F D S T U K  8
Video beheren

• Overzicht, pagina 33

• Snelle referentie voor video, pagina 33

Overzicht
WebEx Meeting Center ondersteunt een videoresolutie van maximaal HD (high-definition) tot een resolutie
van 720 pixels en tot een hogekwaliteitsresolutie van 360 pixels.

Video-opties kunnen door een sitebeheerder worden ingesteld, maar ook door een host tijdens het plannen of
tijdens de vergadering.

Als uw Meeting Center-vergadering over TelePresence-systemen beschikt, zijn de volgende functies niet
beschikbaar:

Opmerking

• Enquêteren

• Bestandsoverdracht

• Chatten met deelnemers in een TelePresence-ruimte

Snelle referentie voor video
ActieTaak

Selecteer het videopictogram naast uw naam.

Het pictogram wordt groen wanneer u uw video start.

Uw video starten of stoppen

Selecteer de optieAlle deelnemers weergeven in volledige-schermweergave
in de rechterbovenhoek van het videoscherm.

Alle video's van deelnemers bekijken op volledig
scherm
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ActieTaak

Windows: selecteer het pictogram Video-opties instellen in de
rechterbovenhoek van het deelvenster Deelnemers.

Mac: selecteer het pictogramVideo-opties instellen in de rechterbenedenhoek
van het deelvenster Deelnemers.

De webcamopties voor het contrast, de scherpte en
helderheid instellen

De beschikbare opties zijn
afhankelijk van uw webcam.

Opmerking

selecteer het pictogramVideo-opties instellen in de rechterbovenhoek van het
deelvenster Deelnemers.

Het automatisch starten van uw video in alle
vergaderingen in- of uitschakelen

1 Selecteer de naam van de deelnemer die op de videoweergave wordt
weergegeven.

2 In het dialoogvenster Focus vergrendelen op één deelnemer:

• Als u voortdurend naar de luidste spreker wilt schakelen, selecteert u
De actieve spreker.

• Als u de focus op één specifieke spreker wilt houden, selecteert u een
specifieke deelnemer en selecteert u vervolgens de naam van de
deelnemer.

Focus vergrendelen op één deelnemer voor alle
deelnemers (alleen host)

Selecteer Vergadering > Audio- en videostatistieken...Audio- en videogegevens bekijken in het
vergaderingvenster

Klik met de rechtermuisknop op de weergave van de actieve spreker en selecteer
vervolgens Audio- en videostatistieken...

Audio- en videogegevens bekijken in de
volledige-schermweergave
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H O O F D S T U K  9
Inhoud of een externe computer delen

• Inhoud delen, pagina 35

• Taken voor Snelle referentie: een externe computer delen, pagina 36

• Inhoud delen in Meeting Center - Optimale werkwijzen, pagina 38

• Inhoud delen op volledig scherm, pagina 38

• Problemen oplossen met de weergave van kleuren in gedeelde inhoud, pagina 39

Inhoud delen
Presentatoren kunnen tijdens een vergadering bijna elk type inhoud delen.

Selecteert u...Als u het volgende wilt delen...

Delen > Mijn schermAlles op uw computerscherm.

Delen > Bestand (inclusief video)Een bestand dat tijdens de vergadering niet hoeft te
worden bewerkt.

Bijvoorbeeld een video of diapresentatie.

Delen > ToepassingEen toepassing die/bestand dat tijdens de vergadering
moet worden bewerkt.

Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een nieuwe
toepassing laten zien of demonstreren hoe 3D-vormen
kunnen worden getekend in grafische software.

Delen > WhiteboardEen leeg werkgebied waar u kunt samenwerken met
andere deelnemers aan de vergadering, met gebruik
van teksttools en grafische tools om items te
markeren, aantekeningen toe te voegen en
basisafbeeldingen te maken.
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Selecteert u...Als u het volgende wilt delen...

Delen > WebinhoudEen website waarop deelnemers onafhankelijk
webpagina's kunnen bekijken in hun inhoudviewer
terwijl ze de media-effecten, video en het geluid op
de website uitproberen.

Delen > WebbrowserEen website waarop u de deelnemers naar
verschillende webpagina's leidt, maar waar
mediaeffecten, video en geluid niet afspeelbaar zijn.

Delen > Externe computerBestanden of toepassingen die zich op een externe
computer bevinden waarop de Access
Anywhere-agent is geïnstalleerd.

U reist bijvoorbeeld en wilt een softwaretoepassing
demonstreren waarvan de licentie alleen voor uw
kantoorcomputer geldt.

Delen > Mijn vergaderingvensterUw gehele vergaderingvenster, maar geen ander deel
van uw computerscherm.

Taken voor Snelle referentie: een externe computer delen
Voordat u begint

• Zorg ervoor dat u de Access Anywhere-agent op de externe computer hebt geïnstalleerd.

• Als u niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent, meldt u zich aan op uw Meeting
Center-website voordat u aan de vergadering deelneemt.

Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt deze
automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.

Opmerking
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ActieTaak

1 Selecteer Delen > Externe computer. Het
dialoogvenster van Access Anywhere wordt
weergegeven.

2 Selecteer uw computer onderExterne computers.

3 Selecteer uw toepassing onderToepassingen. Als
u de externe computer zodanig hebt ingesteld dat
u toegang hebt tot het gehele scherm, verschijnt
de optie Inhoud onder Toepassingen.

4 Selecteer Verbinding maken en voltooi de
verificatiemethode (toegangscode of telefooncode)
die u kiest tijdens het instellen van de computer
voor Access Anywhere.

Het delen van een externe computer starten

1 Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens
Externe toepassing delen.

2 Selecteer de toepassing en selecteer OK.

Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven
geopend nadat u een volgende toepassing selecteert
om te delen.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde
externe computer

1 Ga als volgt te werk om uw privacy en de
veiligheid van uw externe computer te garanderen:

• Sluit alle toepassingen die u hebt geopend
tijdens de deelsessie.

• Geef een wachtwoord voor de
schermbeveiliging op en stel de
schermbeveiliging zo in, dat deze na korte
tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1
minuut.

• Sluit de computer af als u niet van plan bent
om deze weer op afstand te gebruiken.

2 Selecteer Delen stoppen in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering.

Het delen van een externe computer stoppen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens
Ctrl+Alt+Del verzenden.

Aanmelden bij de externe computer en de externe
computer vergrendelen of ontgrendelen
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Inhoud delen in Meeting Center - Optimale werkwijzen
Met de volgende optimale werkwijzen kunt u inhoud effectiever delen:

• Open de toepassing die u wilt delen voordat de vergadering begint om tijd te besparen.

• Voor een maximumhoeveelheid aan bandbreedte sluit u toepassingen die u niet nodig hebt of die
bandbreedte gebruiken, zoals chatprogramma's of programma's die audio of video van internet ontvangen.

• Voorkom dat een gedeelde toepassing of webbrowser wordt afgedekt door een ander venster op het
scherm van de computer. Er verschijnt een rasterpatroon op gedeelde vensters van deelnemers als het
andere venster de gedeelde toepassing of browser bedekt.

• Als u de weergave wilt afwisselen tussen de gedeelde software en het vergaderingvenster, kunt u het
delen van de software onderbreken voordat u teruggaat naar het vergaderingvenster en het delen hervatten
als u teruggaat naar de gedeelde toepassing.

• Als u beschikt over meerdere monitoren en een toepassing of webbrowser deelt, kunnen de deelnemers
deze toepassing of webbrowser zien, onafhankelijk van de monitor waarop u deze weergeeft. Als u de
toepassing of webbrowser naar een andere monitor verplaatst, kunnen de deelnemers de toepassing of
webbrowser nog steeds zien.

• Als u een document, bijvoorbeeld een Microsoft Word- of Excel-document wilt delen, kunt u de
deelnemers een betere vergaderingervaring bieden door geen toepassingen maar documenten te delen.

• Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's
delen via bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of scherm te delen.

• Als presentator gebruikt u de bedieningselementen van de pagina boven aan het tabblad dat u deelt om
voor- en achteruit te bladeren door een document. U kunt ook een specifiek tijdsinterval instellen voordat
een document automatisch naar de volgende pagina gaat door naar het menuWeergave te gaan en
Automatisch door pagina's bladeren te selecteren.

Inhoud delen op volledig scherm
Wanneer u deelt op volledig scherm, zijn bedieningselementen van de sessie beschikbaar in het deelvenster
Bedieningselementen vergadering boven aan uw scherm.

Met het deelvenster Bedieningselementen vergadering kunt u een vergadering op dezelfde manier als in het
vergaderingvenster bedienen. U kunt het deelvenster Chat openen of een opname onderbreken en hervatten.
Daarnaast hebt u toegang tot opties voor delen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering:

• Delen: open het menu Delen om te schakelen tussen modi voor delen, zonder terug te gaan naar het
vergaderingvenster.

• Toewijzen: Een andere deelnemer aanwijzen als presentator, extern beheer overdragen, rechten toewijzen
of deelnemers automatisch toestaan gedeelde software te beheren. Als u de rol van presentator overdraagt
tijdens het delen, wordt het delen gestopt en keren alle deelnemers terug naar het vergaderingvenster.

• Aantekeningen maken: de notitietools weergeven die u kunt gebruiken om aantekeningen te maken in
inhoud op volledig scherm.
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•Meer opties: gedeelde software weergeven op volledig scherm, de indeling van het deelvenster beheren,
het deelvenster Aantekeningen weergeven, audio-opties openen, weergave op volledig scherm voor alle
deelnemers synchroniseren, deelnemers uitnodigen en herinneren of de gebeurtenis beëindigen.

Problemen oplossen met de weergave van kleuren in gedeelde
inhoud

De kleur van uw gedeelde inhoud wordt niet correct weergegeven. Kleurovergangen worden bijvoorbeeld
weergegeven als kleurbanden.
Voor afbeeldingen van gedeelde software wordt standaard de modus 16-bits kleuren gebruikt. In de meeste
gedeelde toepassingen geeft u met deze modus de kleuren nauwkeurig weer. Mogelijk hebt u de modus Ware
kleuren nodig om de details te tonen, maar dit kan invloed hebben op de prestaties van toepassingen delen.

In Windows

1 Stop uw deelsessie.

2 Selecteer in het vergaderingvenster Vergadering > Opties.

3 Selecteer het tabbladModus ware kleuren.

4 SelecteerModus ware kleuren inschakelen.

5 Selecteer een van de volgende opties:

• Betere beelden (betere kleurkwaliteit maar laden gaat trager)

• Betere prestaties (laden gaat sneller maar kleurkwaliteit is lager)

6 Selecteer OK of Toepassen.

Op Mac

1 Selecteer in het vergaderingvensterMeeting Center > Voorkeuren.

2 SelecteerWeergave.

3 Selecteer een van de volgende opties:

• Betere beeldkwaliteit (betere kleurkwaliteit maar laden gaat trager)

• Betere prestaties (laden gaat sneller maar kleurkwaliteit is lager)

4 Kies OK.
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H O O F D S T U K  10
Een enquête afnemen in een WebEx-vergadering

• Enquêtes, pagina 41

• Een vragenlijst maken in Windows, pagina 41

• Een vragenlijst maken op een Mac, pagina 42

• Taken voor Snelle referentie: een enquête houden, pagina 42

Enquêtes
Als presentator kunt u een enquête afnemen door een vragenlijst te maken en te delen. U kunt enquêtes voor
verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om feedback te verzamelen, deelnemers te laten stemmen
of kennis te testen.

Een vragenlijst maken in Windows

Stap 1 Open het deelvenster Enquêteren in een vergadering.
Stap 2 Selecteer in het gedeelte Vraag een van de volgende typen vragen:

• Als u meerdere antwoorden wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert uMeerkeuze en vervolgens
Meerdere antwoorden.

• Als u één antwoord wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert uMeerkeuze en vervolgens Eén
antwoord.

• Als u een beknopt antwoord wilt opgeven, selecteert u Beknopt antwoord.

Stap 3 Selecteer Nieuw en typ vervolgens een vraag.
Stap 4 In het gedeelte Antwoord klikt u op Toevoegen en typt u vervolgens een antwoord.

Als u nog een antwoord wilt opgeven, selecteert u Toevoegen.
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De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.
Stap 5 Herhaal stap 2 t/m 4 om meer vragen toe te voegen.

Een vragenlijst maken op een Mac

Stap 1 Open het deelvenster Enquêteren in een vergadering.
Stap 2 Selecteer het pictogram Een vraag toevoegen en typ vervolgens de vraag.
Stap 3 Selecteer het pictogram Een antwoord toevoegen en typ vervolgens het antwoord.
Stap 4 Herhaal stap 3 om meer antwoorden toe te voegen.
Stap 5 Herhaal stap 2 om meer vragen toe te voegen.
Stap 6 Als u het vraagtype wilt wijzigen, selecteert u Klik hier om het vraagtype te wijzigen en voert u een van de volgende

handelingen uit:

• Als u meerdere antwoorden wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert uMeerdere antwoorden.

• Als u één antwoord wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert u Eén antwoord.

• Als u een beknopt antwoord wilt opgeven, selecteert u Beknopt antwoord.

Taken voor Snelle referentie: een enquête houden
ActieTaak

Selecteer de vraag, selecteer het nieuwe vraagtype in
het gedeelte Vraag en selecteer vervolgens Type
wijzigen.

Het vraagtype wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord, selecteer het
pictogram Bewerken en breng vervolgens uw
wijzigingen aan.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer
vervolgens het pictogram Verwijderen.

Een vraag of een antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer
vervolgens het pictogram Omhoog verplaatsen of
Omlaag verplaatsen.

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer Alles wissen.Een hele vragenlijst verwijderen
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ActieTaak

1 Open het dialoogvenster Opties enquête door een
van de volgende handelingen uit te voeren:

• Windows: Selecteer Opties onder aan uw
deelvenster Enquête.

• Mac: Selecteer het pictogram Opties in de
rechterbenedenhoek van het deelvenster
Enquête.

2 SelecteerWeergave en typ vervolgens de
tijdsduur in vak Alarm: en selecteer vervolgens
OK.

Een timer weergeven tijdens enquête

1 Als uw enquêtevragenlijst wordt weergegeven in
het deelvenster Enquête, selecteert u Enquête
openen.

2 Selecteer Enquête sluiten als de enquête is
voltooid. De enquête wordt automatisch gesloten
als u een tijd hebt opgegeven.

Een enquête openen

Selecteer in het gedeelte Delen met deelnemers een
van beide of beide opties Enquêteresultaten en
Afzonderlijke resultaten en selecteer vervolgens
Toepassen.

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen en
volg de aanwijzingen op het scherm.

Een enquêtevragenlijst opslaan tijdens de vergadering

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten
en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als u de resultaten van meerdere enquêtes liever in
één bestand opslaat, selecteert u Opslaan > Alle
enquêteresultaten en volgt u de aanwijzingen op het
scherm.

De resultaten van een enquête opslaan

SelecteerBestand > Enquêtevragen openen en volg
de aanwijzingen op het scherm.

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de
vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven
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ActieTaak

1 Selecteer Opties onder in uw deelvenster
Enquête.

2 Selecteer een van de volgende opties of beide om
het volgende in de enquêteresultaten op te nemen:

• Geen antwoord opnemen om
niet-respondenten op te nemen.

• Aantal reacties weergeven om het aantal
respondenten van het totale aantal
deelnemers aan de enquête te tonen. Als u
alleen respondenten wilt opnemen, schakelt
u Geen antwoord opnemen niet in.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

   Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center (WBS31)
44

Een enquête afnemen in een WebEx-vergadering
Taken voor Snelle referentie: een enquête houden



H O O F D S T U K  11
Sneltoetsen en toegankelijkheid voor WebEx
Meeting Center

• Het vergaderingvenster openen met behulp van het toetsenbord, pagina 45

• Werken met de deelnemerslijst, pagina 46

• Tekst kopiëren uit het Chatvenster, pagina 47

• Tekst invoeren in een invoervak, pagina 47

• Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering tijdens delen, pagina 48

• Ondersteuning voor schermlezers, pagina 48

Het vergaderingvenster openen met behulp van het toetsenbord
Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die specifieke wensen hebben of geavanceerde gebruikers
zijn, kunnen in het vergaderingvenster navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren
standaard tot de Windows-omgeving.

DoelKnop

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters.F6

• Schakelen tussen geopende documenten in het inhoudgedeelte van het
vergaderingvenster.

• Navigeren binnen het gedeelte Deelvensters.

• Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

◦ Uitnodigen en herinneren

◦ Voorkeuren

◦ Vergaderingsopties

◦ Deelnemersrechten

Ctrl+Tab
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DoelKnop

• Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen
gebruiken:

◦ Deelvenster Deelnemers

◦ Chat-venster

◦ Deelvenster Aantekeningen

◦ Deelvenster Ondertiteling

◦ Venster Bestandsoverdracht

◦ Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

• Werken met de deelnemerslijst

• Tekst kopiëren uit het Chat-venster

Shift+F10

Schakelen tussen de elementen, zoals knoppen, velden en selectievakjes in een
dialoogvenster of deelvenster

Tab

Schakelen tussen opties in een dialoogvensterPijltjestoetsen

Een dialoogvenster sluitenAlt+F4

• Een optievak in- of uitschakelen

• Tekst invoeren in een invoervak

Spatiebalk

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van een
klik met de muis)

Invoeren

Tekst kopiëren uit het Chat-vensterCtrl+A

Het deelvenster Bedieningselementen voor vergaderingen in volledig scherm
weergeven.

Ctrl+Alt+Shift

De bedieningselementen, deelvensters enmeldingen van vergaderingen verbergen.Ctrl+Alt+Shift+H

Werken met de deelnemerslijst
Het venster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers, afhankelijk
van uw rol in de vergadering.

Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere iemand anders aanwijzen als presentator of het geluid
van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.
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Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en kunt u
het geluid van uw eigen microfoon dempen.

• Druk opF6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.

• Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.

• Druk op Shift+F10 om het rechtsklikmenu te openen voor een specifieke deelnemer.

• Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

Tekst kopiëren uit het Chatvenster
Het Chat-venster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit het gebied Chatgeschiedenis.

Stap 1 Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het vergaderingvenster bevindt door het volgende te doen:

• Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het vergaderingvenster te gaan.

• Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten bevindt.

• Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
Stap 3 Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt u vervolgens

Shift-[pijl] om tekst te markeren.
U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.

Tekst invoeren in een invoervak

Stap 1 Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.
Stap 2 Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.
Stap 3 Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
Stap 4 Klik op Enter of Esc om de bewerking af te sluiten.
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Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering
tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen vergadering gedeeltelijk verborgen boven aan
uw scherm.

Stap 1 Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster Bedieningselementen vergadering weer te geven.
Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.

Stap 2 U kunt het volgende doen:

• Gebruik de toets Tab om de focus te wijzigen

• Druk op Enter om een functie te activeren

• Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen vergadering wilt terugkeren naar het gedeelte voor het delen van
gegevens, drukt u op de toetsen Alt+Tab.

◦ Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

◦ Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

◦ Als u uw scherm deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

Stap 3 Als u van het deelvenster Bedieningselementen vergadering naar een ander geopend deelvenster wilt schakelen (zoals
de lijst met deelnemers), drukt u op F6.

Ondersteuning voor schermlezers
Cisco WebEx ondersteunt JAWS-software voor schermlezers, voor de volgende elementen:

• Toepassingsmenu's en vervolgkeuzemenu's

• Titels van gedeelde bestanden en tabbladen

• Knoppen van de pagina Snel starten, knoptitels en knopinfo

• Deelvensters en deelvensterknoppen, knoptitels en knopinfo

• Het deelvenster Aantekeningen en werkbalken

• Gedeelde werkbalken met inhoud uit het vergaderingvenster

• Knoppen van het deelvenster Bedieningselementen vergadering, knoptitels en knopinfo
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H O O F D S T U K  12
Gegevens beheren in Mijn WebEx

• Registreren voor een gebruikersaccount, pagina 49

• Contactgegevens importeren en exporteren, pagina 50

• Uw lijst met vergaderingen bekijken, pagina 51

• Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen, pagina 52

• Uw gebruikersprofiel bewerken, pagina 53

• Uw WebEx-voorkeuren bewerken, pagina 53

• Rapporten genereren, pagina 54

• Over Rapporten, pagina 55

Registreren voor een gebruikersaccount
Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u de functies van Mijn WebEx gebruiken op internet. U kunt uw
gebruikersprofiel bewerken om uwwachtwoord te wijzigen, aanvullende persoonlijke gegevens toe te voegen
en sitevoorkeuren op te geven, zoals uw standaardstartpagina en tijdzone.

Als de sitebeheerder de functie voor zelfregistratie beschikbaar heeft gesteld, kunt u zich op elk gewenst
moment aanmelden voor een account op uw WebEx-servicesite.

Als zelfregistratie niet beschikbaar is voor uw WebEx-site, neemt u contact op met uw beheerder voor
een account.

Opmerking

Stap 1 Ga naar uw WebEx-site.
Stap 2 Selecteer Instellen > Nieuw account op de navigatiebalk.

De pagina Aanmelden wordt geopend.

Stap 3 Geef de benodigde informatie op.
Stap 4 Selecteer Nu aanmelden.
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U ontvangt een e-mailbericht met de bevestiging dat u zich hebt aangemeld voor een gebruikersaccount.

Nadat de sitebeheerder uw nieuwe gebruikersaccount heeft goedgekeurd, ontvangt u nog een e-mailbericht met daarin
uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Contactgegevens importeren en exporteren
U kunt contactpersonen één voor één aan uw persoonlijke adresboek toevoegen of u kunt meerdere
contactpersonen tegelijkertijd toevoegen door gebruik te maken van een bestand met door komma's of door
tabs gescheiden waarden (.csv). U kunt waarschijnlijk een CSV-bestand met uw contactpersonen uit uw
e-mailprogramma ophalen. U kunt ook een CSV-bestand vanuit WebEx exporteren, de contactgegevens
toevoegen via een spreadsheetprogramma en deze vervolgens terug naar WebEx importeren.

Als u een nieuwe contactpersoon aan het CSV-bestand toevoegt, moet het UUID-veld blanco zijn. Uw
WebEx-site maakt dit unieke nummer om de contactpersoon te identificeren.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij uw WebEx-site en ga naarMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 2 U kunt het volgende doen:

• Contactpersonen één voor één toevoegen:

1 Selecteer de optie Persoonlijke contactpersonen in de lijstWeergeven.

2 Selecteer Contactpersoon toevoegen en volg de instructies op het scherm.

• Meerdere contactpersonen tegelijk toevoegen:

1 Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.

2 Klik in de lijst Importeren uit op de optie Bestanden met door komma's of tabs gescheiden waarden.

3 Selecteer Importeren en volg de instructies op het scherm.

• Contactgegevens exporteren: selecteer exporteren en volg de instructies op het scherm.
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Een distributielijst maken

Stap 1 Meld u aan bij uw WebEx-site en ga naarMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 2 Selecteer Distributielijst toevoegen.

De pagina Distributielijst toevoegen wordt weergegeven.
Stap 3 Voer de naam van de groep in en desgewenst een beschrijving.
Stap 4 U kunt het volgende doen:

• Naar een contactpersoon zoeken in het vak Zoeken.

• Naar een contactpersoon zoeken door de eerste letter van de voornaam van de contactpersoon te selecteren.

• Op Alle klikken om alle contactpersonen in uw lijst Persoonlijke contactpersonen weer te geven.

• Een nieuwe contactpersoon toevoegen door Contactpersoon toevoegen te selecteren.

Stap 5 Selecteer in het vak links de gewenste contactpersonen en klik op Toevoegen>.
Stap 6 Nadat u klaar bent met het toevoegen van contactpersonen, selecteert u Toevoegen om de lijst te maken.

Uw lijst met vergaderingen bekijken
U kunt uw persoonlijke lijst met vergaderingen die u host openen, zodat u een vergadering kunt starten,
wijzigen of annuleren.

U kunt ook een lijst met vergaderingen bekijken waar u voor bent uitgenodigd zodat u aan deze vergaderingen
kunt deelnemen.

U kunt opgeven dat uw pagina Mijn WebEx-vergaderingen verschijnt als startpagina wanneer u zich
aanmeldt bij uw website voor de WebEx-service.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij uw WebEx-site en selecteerMijn WebEx.
De pagina Mijn vergaderingen wordt geopend met een lijst met geplande vergaderingen.

Stap 2 Selecteer een van de tabbladen om naar de verschillende weergaven van de pagina Mijn vergaderingen te gaan. U kunt
kiezen uit Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Alle vergaderingen.

Stap 3 (Optioneel) Selecteer opties om de weergave te wijzigen:

• Als u de lijst met vergaderingen wilt zien waarvoor u bent uitgenodigd, selecteert u Vergaderingen waarvoor u
bent uitgenodigd in de lijst. Als voor uw vergadering registratie is vereist en u nog niet bent geregistreerd, selecteert
u de koppeling Registratie om deel te nemen.
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• Als u vergaderingen wilt opnemen die al hebben plaatsgevonden, schakelt u Eerdere vergaderingen weergeven
in.

Stap 4 Selecteer de naam van de vergadering om gegevens over deze vergadering te kunnen bekijken zodat u deze kunt starten,
wijzigen, annuleren of eraan kunt deelnemen.

Stap 5 Klik op Voorkeuren > Persoonlijke ruimte om uw persoonlijke ruimte te beheren.
Stap 6 Als u een directe vergadering wilt starten, selecteert u Nu vergaderen ofMijn persoonlijke ruimte.

Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen
Uw gebruikersaccount bevat een persoonlijke opslagruimte voor bestanden op uwWebEx-site. Deze bestanden
zijn opgeslagen op de paginaMijnWebEx >Mijn bestanden >Mijn documenten. Uw sitebeheerder bepaalt
hoeveel ruimte er beschikbaar is voor het opslaan van bestanden. Als u meer schijfruimte nodig hebt, neemt
u contact op met de sitebeheerder.

Stap 1 Ga naarMijn WebEx >Mijn bestanden >Mijn documenten.
Stap 2 Klik onder Actie op de knopMap maken om een nieuwe map te maken. U kunt een naam en beschrijving voor de map

invoeren.
Stap 3 Klik onder Actie op de knop Uploaden om een of meer bestanden naar een geselecteerde map te uploaden.

U kunt maximaal drie bestanden tegelijkertijd uploaden.

Stap 4 Klik onder Actie op de knop Downloaden om een geselecteerd bestand te downloaden.
Volg de instructies van de webbrowser of het besturingssysteem voor het downloaden van het bestand.

Stap 5 Als u een map of bestand wilt bewerken, selecteert u de map of het bestand en klikt u op de knopMap bewerken of
Bestand bewerken.
Voor mappen kunt u de volgende eigenschappen opgeven:

• Naam en beschrijving

• Toegang voor lezen en schrijven

• Wachtwoordbeveiliging

Stap 6 Als u naar een specifiek bestand of specifieke map wilt zoeken, typt u in het vak Zoeken naar de hele of een deel van
de naam of beschrijving van het bestand en selecteert u Zoeken.

Stap 7 Gebruik de opdrachten Verplaatsen en Kopiëren om een geselecteerd bestand of geselecteerde map naar een andere
map te verplaatsen of te kopiëren.
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Uw gebruikersprofiel bewerken

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Mijn profiel.
Stap 2 Voer onder Persoonlijke gegevens uw gebruikersnaam, naam, e-mailadres en postadres in. U kunt ook een foto voor uw

profiel uploaden. Deze foto wordt weergegeven in vergaderingen als u bent aangemeld maar u uw video niet weergeeft.
Stap 3 Selecteer, indien ingeschakeld door uw beheerder, Partnerkoppelingen in Mijn WebEx weergeven om koppelingen

van partnersites weer te geven in de WebEx-navigatiebalk
Stap 4 Geef onder Agendawerktijden uw werktijden op zodat men daar bij het plannen van vergaderingen rekening mee kan

houden.
Stap 5 Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Uw WebEx-voorkeuren bewerken
U kunt de volgende voorkeuren voor uw WebEx-account instellen.

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Voorkeuren.
Stap 2 Klik op Alles uitvouwen om alle gedeelten uit te vouwen of klik op een afzonderlijk gedeelte om dat gedeelte uit te

vouwen.
Stap 3 Geef in elk gedeelte uw voorkeuren op:

• Algemeen: Stel de tijdzone, taal en landinstelling in die op de webpagina's van uw WebEx-site moeten worden
gebruikt. U kunt ook de standaardpagina voor elk tabblad instellen.

• Instellingen 'Nu vergaderen': Stel de standaardopties in voor directe vergaderingen die u via Nu vergaderen
start. U kunt het standaardvergadertype, de vergaderingssjabloon, het wachtwoord en de opties voor de
audioverbinding instellen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook aangeven of uw directe vergaderingen
wel of niet in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden.

• Audio: voer gegevens voor uw telefoonnummer en persoonlijke conferenties in.

Voer onderMijn telefoonnummers uw telefoonnummers in en selecteer daarna aanvullende opties:

Inbelverificatie: Als deze optie is ingeschakeld voor uw site, kunt u hiermee inbellen bij een vergadering zonder
dat u uw vergaderingnummer hoeft in te voeren. Als u deze optie inschakelt voor een telefoonnummer in uw
voorkeuren, wordt uw account toegewezen aan dat telefoonnummer. Deze functie is alleen beschikbaar voor
vergaderingen met audio waarvoor CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) is
ingeschakeld.

Bel mij: Als uw WebEx-site de service Bel mij ondersteunt, kunt u met deze optie vanuit een vergadering worden
gebeld om umet de audio te verbinden. U kunt deze optie inschakelen voor een telefoonnummer in uw voorkeuren.

Audiopincode: Uw audiopincode helpt te voorkomen dat anderen uw telefoonnummer gebruiken om aan een
vergadering deel te nemen. U kunt worden gevraagd uw audiopincode in te voeren als u inbelt bij een vergadering.
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Volgens de instellingen van uwWebEx-site moet u mogelijk een audiopincode opgeven, vooral als u gebruikmaakt
van de optie Inbelverificatie.

Klik onder Persoonlijke conferentie op Account genereren om maximaal drie persoonlijke conferentieaccounts
in te stellen.

Persoonlijke conferentieaccounts bevatten een hosttoegangscode die u kunt gebruiken om het audiogedeelte van
een persoonlijke conferentie te starten. Deze bevatten ook een toegangscode voor deelnemers, zodat anderen kunnen
deelnemen.

U kunt een van uw persoonlijke conferentieaccounts selecteren als u een persoonlijke conferentie plant. U kunt
een van deze accounts ook gebruiken om vanaf elke gewenste telefoon een directe persoonlijke conferentie te
starten, zonder dat u de conferentie eerst hoeft te plannen.

U kunt een persoonlijke conferentieaccount op ieder moment verwijderen.

• Videosystemen: Voeg de videoadressen voor uw videoconferentiesystemen toe die u bij WebEx wilt gebruiken.
Als de functie voor uw site is ingeschakeld, kunt u vanuit de vergadering op uw videosysteem worden gebeld om
u met de audio en video te verbinden.

•Mijn persoonlijke ruimte: Geef een unieke naam en een unieke URL op en kopieer de URL om deze met anderen
te delen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook een andere URL voor uw persoonlijke ruimte opgeven.
U kunt opties instellen om de ruimte 5, 10, 15 of 20 minuten na uw binnenkomst automatisch te vergrendelen en
om een melding te ontvangen wanneer iemand de lobby van uw persoonlijke ruimte betreedt terwijl u niet in uw
persoonlijke ruimte bent.

• Planningssjablonen: beheer plansjablonen waarmee u snel vergaderingen kunt plannen.

• Planningsopties: stel opties in voor het verwijderen van afgeronde vergaderingen, het standaardvergadertype, de
pagina Snel starten en het planningsrecht.

• Support Center: stel de volgorde van tabbladen in die op het Ondersteuningsdashboard verschijnen.

Stap 4 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Rapporten genereren
U kunt verbruiksrapporten genereren die informatie bevatten over elke onlinevergadering die u op uw site
hebt gehost.

U kunt de gegevens exporteren of downloaden in een CSV-bestand met door komma's gescheiden waarden,
dat u vervolgens kunt openen in een spreadsheetprogramma als Microsoft Excel. U kunt ook rapporten
afdrukken in een voor afdrukken geschikte opmaak.
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Een rapport genereren:

Stap 1 Ga naarMijn WebEx >Mijn rapporten.
Stap 2 Kies het type rapport dat u wilt genereren.
Stap 3 Geef zoekcriteria op, zoals het datumbereik waarvoor u de rapportgegevens wilt weergeven.
Stap 4 Selecteer Rapport weergeven.
Stap 5 Selecteer de kolomkoppen om de volgorde te wijzigen waarin de rapportgegevens worden gesorteerd.

De rapportgegevens worden gesorteerd op de kolom die een pijltje bevat naast de kolomkop. Klik op de kolomkop om
de sorteervolgorde om te draaien. Als u op een andere kolom wilt sorteren, klikt u op die kolomkop.

Stap 6 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een algemeen gebruiksrapport voor een vergadering of voor een trainingssessie weergeeft en het rapport wilt
weergeven in een indeling die geschikt is voor afdrukken, selecteert u Printervriendelijke indeling.

Stap 7 Als u het verbruiksrapport voor een vergadering weergeeft en de inhoud van het rapport wilt zien, klikt u op de koppeling
met de naam van de vergadering.

Stap 8 Als u de rapportgegevens wilt exporteren in een indeling met door komma's gescheiden waarden (CSV), klikt u op
Rapport exporteren of Exporteren.

Stap 9 Klik op eventuele koppelingen in het rapport om meer details weer te geven.

Over Rapporten
Als uw gebruikersaccount beschikt over een optie voor rapporten, kunt u de volgende rapporten bekijken:

Als u bij sommige rapporten binnen 15 minuten nadat de vergadering is beëindigd op de rapportkoppeling
klikt, ziet u een voorlopige versie van dat rapport. Het voorlopige rapport biedt snelle toegang tot gegevens
voordat de uiteindelijke, meer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn. Het voorlopige rapport bevat alleen
een subset van de gegevens die beschikbaar zijn in het uiteindelijke rapport.

Als de uiteindelijke, meer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, hetgeen in de regel 24 uur na het einde
van de vergadering is, wordt het voorlopige rapport vervangen door het uiteindelijke rapport.

U kunt zowel voorlopige rapporten en uiteindelijke rapporten als kommagescheiden (.csv) bestanden
downloaden.

Algemene gebruiksrapporten van vergaderingen

Deze rapporten bevatten gegevens over elke online sessie die u host. U kunt de volgende rapporten bekijken:

• Samenvatting gebruiksrapport: bevat samenvattingsgegevens over elke vergadering, waaronder
onderwerp, datum, begin- en eindtijd, duur, het aantal deelnemers dat u hebt uitgenodigd, het aantal van
alle uitgenodigde deelnemers dat heeft deelgenomen en het type spraakvergadering dat u hebt gebruikt.
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In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig
gebruikssamenvattingsrapport, maar nadat de uiteindelijke, meer nauwkeurige
gebruiksgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het Definitieve
gebruikssamenvattingsrapport.

Opmerking

• Samenvatting gebruiksrapport csv-bestand (kommagescheiden): bevat extra details over elke
vergadering, waaronder de minuten dat alle deelnemers waren verbonden met de vergadering en
traceercodes.

• Sessiegegevensrapport: bevat gedetailleerde gegevens over elke deelnemer in een vergadering, zoals
de tijd dat de deelnemer heeft deelgenomen en de vergadering heeft verlaten, de aandacht tijdens de
vergadering, en alle door de deelnemer geleverde gegevens.

In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig
sessiegegevensrapport, maar nadat de uiteindelijke, meer nauwkeurige gebruiksgegevens
beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het Definitieve sessiegegevensrapport.

Opmerking

Gebruiksrapport Access Anywhere

Dit rapport toont gegevens over de computers waar u op afstand toegang toe hebt, inclusief de datum en begin-
en eindtijd voor elke sessie.
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