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Komma igång
• Översikt, sida 1

Översikt
WebEx integrering till Lotus Notes är ett praktiskt sätt för dig att snabbt starta, lägga till eller delta i
WebEx-onlinemöten från Lotus Notes, utan att behöva använda din WebEx-webbplats – d.v.s. den webbplats
där du vanligtvis schemalägger och deltar i dina onlinemöten.
WebEx produktivitetsverktyg installeras automatiskt på din dator när du loggar in på din WebEx-webbplats.
När nya versioner finns tillgängliga kommer din webbplatsadministratör, som har administratörsprivilegier,
att kontrollera om dina produktivitetsverktyg automatiskt kan uppdateras till de nya versionerna. Du kan även
installera produktivitetsverktygen manuellt. Se Installation av WebEx produktivitetsverktyg för mer information.
När WebEx produktivitetsverktyg har installerats visas WebEx-alternativ för att starta och lägga till möten i
Lotus Notes. WebEx integrering till Lotus Notes tillhandahåller även följande i Lotus Notes:
• Snabbåtkomst till Mitt WebEx på din WebEx-webbplats, där du hittar din personliga möteslista,
användarprofil och andra kontoalternativ.
• Kommandot Träffas nu för att starta ett direktmöte (endast tillgängligt för Meeting Center och Training
Center).
• Mallar för mötesinbjudningar.
WebEx integrering till Lotus Notes skyddar dina möten genom att använda 128-bitars SSL-kryptering (Secure
Sockets Layer) av alla data som skickas och tas emot via din WebEx-webbplats.

OBS!

Lotus Notes stöds för närvarande inte i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg.
Se till att du känner dig bekväm med Lotus Notes, att du har ett användarkonto på din WebEx-webbplats och
att WebEx integrering till Lotus Notes har stöd på din WebEx-webbplats innan du använder WebEx integrering
till Lotus Notes.
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Installation och konfiguration av WebEx produktivitetsverktyg
– översikt
Du kan installera WebEx produktivitetsverktyg antingen för att starta eller delta i möten direkt via WebEx
produktivitetsverktygspanel, Microsoft Office, webbläsare, Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes, eller för
att schemalägga möten med Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes utan att behöva gå till
WebEx-servicewebbplatsen.
När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg kan du logga in och konfigurera ditt WebEx-konto, ange
inställningar för direktmöten och schemalagda möten, konfigurera WebEx produktivitetsverktygspanel samt
välja vilka produktivitetsverktyg du kommer att använda med WebEx.
Dialogrutan innehåller följande flikar:
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Installera WebEx produktivitetsverktyg

• Konto
• Inställningar för Träffas nu
• Schemalagda möten
• Inställningar
• Verktyg

Installera WebEx produktivitetsverktyg
Om webbplatsadministratören har valt att aktivera alternativen för WebEx produktivitetsverktyg på din
WebEx-servicewebbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats.
Dessutom kommer WebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när nya versioner lanseras.
Installationsprocessen installerar alla tillgängliga WebEx produktivitetsverktyg, men du kan när som helst
ändra dina inställningar för vilka program som ska användas med WebEx produktivitetsverktyg, och du kan
även ändra andra inställningar för WebEx-konton och möten genom inställningsalternativen i dialogrutan
WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 6 för mer
information.
Vid behov kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt. Innan du installerar
WebEx produktivitetsverktyg bör du se till att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:
• Du måste ha administratörsprivilegier på din dator.
• Se WebEx versionsinformation om stöd för plattformsoberoende kompatibilitet, webbläsare och andra
minimisystemkrav.
• Intel x86 (Pentium 400-MHZ +) eller motsvarande processor.
• JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren.

OBS!

Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen måste du avinstallera denna innan du installerar
den nya.
Det kan även hända att du måste stänga program som Microsoft Outlook och din webbläsare innan du
installerar den nya versionen av produktivitetsverktygen. Dessa program måste startas på nytt, och du kan
behöva logga in igen innan du ser det nya gränssnittet.
WebEx integrering till IBM Lotus Notes ingår endast i installationen eller hämtningen av WebEx
produktivitetsverktyg om din webbplatsadministratör har aktiverat alternativet Lotus Notes på webbplatsen.
Systemadministratörer kan även utföra en massinstallation på flera datorer på samma plats. För mer information,
se IT-administratörsguiden för massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg på
https://help.webex.com/docs/DOC-2631.
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Installera WebEx produktivitetsverktyg

Installera WebEx produktivitetsverktyg
Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Logga in på din WebEx-webbplats.
Välj fliken Meeting Center.
I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtningar.
På sidan Hämtningar, under rubriken WebEx produktivitetsverktyg, väljer du Hämta.
Dialogrutan för filhämtning visas.

Steg 5

Spara installationsprogrammet på din dator.
Installationsfilen har tillägget .msi.

Steg 6

Kör installationsfilen och följ anvisningarna.
Dialogrutan för WebEx produktivitetsverktyg visas.
Ange URL:en till din WebEx-webbplats, ditt användarnamn och lösenord.

Steg 7

Gör sedan följande
Bekräfta dina inställningar i dialogrutan för WebEx-inställningar när du har slutfört installationen och loggat
in på ditt WebEx-konto. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 6 för mer
information.

Öppna dialogrutan WebEx-inställningar
Välj ett av följande alternativ för att öppna dialogrutan WebEx-inställningar:
• I dialogrutan WebEx-inställningar i Startmenyn väljer du Start > Program > WebEx >
Produktivitetsverktyg > WebEx-inställningar.
• I dialogrutan WebEx-inställningar i WebEx produktivitetsverktygspanel:
◦ Om WebEx produktivitetsverktygspanel inte redan är öppen, gör följande:
◦ Dubbelklicka på skrivbordsikonen för WebEx produktivitetsverktyg.
◦ Gå till Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > WebEx
produktivitetsverktyg.
◦ I WebEx produktivitetsverktygspanel klickar du på Redigera WebEx-inställningar.
• I dialogrutan WebEx-inställningar i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes i WebEx-menyn väljer
du Kontoinställningar.
• I dialogrutan WebEx-inställningar i Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft
PowerPoint väljer du WebEx-inställningar.
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Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg

Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg
Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5

Steg 6
Steg 7
Steg 8
Steg 9

Öppna dialogrutan WebEx-inställningar.
Under fliken Konto loggar du in på ditt konto genom att ange URL-adressen till din WebEx-webbplats och
skriva in ditt användarnamn och lösenord. Mer information finns under Om fliken Konto, på sidan 6.
Välj Uppdatera.
Välj fliken Inställningar för Träffas nu.
Ange inställningar för möten som startas direkt från WebEx produktivitetsverktygspanel, Microsoft Office,
webbläsare, högerklicksmenyer eller via Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes. Mer information finns
under Om fliken Inställningar för Träffas nu, på sidan 7.
Välj fliken Inställningar.
Ange alternativ för WebEx produktivitetsverktygspanel. Mer information finns under Om fliken Inställningar,
på sidan 8.
Välj fliken Verktyg.
Välj vilka program du vill använda med WebEx-integreringar. Mer information finns under Om fliken Verktyg,
på sidan 8.

Om fliken Konto
Via kontoalternativen kan du logga in på din WebEx-webbplats.
• URL till webbplats: Ange URL-adressen till den WebEx Meeting Center-webbplats som du vill logga
in på. Exempel på URL-format: företag.webex.com

OBS!

Om du anger en URL till en plats som inte har stöd för TelePresence-integrering låter
denna plats dig schemalägga endast-WebEx-möten och tillhandahåller även lämplig
dokumentation.

• Användarnamn: Ange användarnamnet till ett värdkonto på din WebEx-webbplats.
• Lösenord: Ange lösenordet till värdkontot på din WebEx-webbplats.
• Kom ihåg mitt lösenord: Spara användarnamnet och lösenordet så att du inte behöver ange användarnamn
och URL nästa gång du loggar in.
• Glömt ditt lösenord? Gå till sidan Glömt lösenordet? på din WebEx-webbplats. Där kan du skicka en
begäran om att skapa ett nytt lösenord.
• Ändra lösenord: Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt lösenord.
• Språk: Verifiera det aktuella språkvalet för din WebEx-webbplats.
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Om fliken Inställningar för Träffas nu

• Plats: Bekräfta det aktuella valet av land eller plats för din WebEx-webbplats.
• Tidszon: Bekräfta den aktuella tidszonen för din WebEx-webbplats.
• Ändra inställningar för din WebEx-servicewebbplats: Öppna sidan Mitt WebEx > Min Profil på
WebEx-webbplatsen och ändra din profil.
• Uppdatera: Uppdatera dialogrutan WebEx-inställningar med de senaste inställningarna från din
WebEx-webbplats.

Om fliken Inställningar för Träffas nu
Inställningar för direktmöten gäller möten som startas direkt från WebEx produktivitetsverktygspanel, Microsoft
Office, webbläsare, snabbmeddelandeprogram, högerklicksmenyer och från Microsoft Outlook eller IBM
Lotus Notes.
• Mötesmall: Välj vilken mall som ska användas för mötet.
• Mötestyp: Välj den typ av WebEx-möte som du vill använda i direktmöten. Detta alternativ listar endast
de mötestyper som är tillgängliga för din plats och ditt användarkonto.
• Använd mitt personliga rum vid direktmöten: Välj för att använda ditt personliga rum vid direktmöten
som standard.
• Mötesämne: Ange ämne eller namn på mötet.
• Möteslösenord: Kräv att mötesdeltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få delta i mötet.
Din webbplatsadministratör kan ha bestämt att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier, t.ex.
innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.
• Listas i offentlig kalender: Visa det här mötet i möteskalendrarna på WebEx-servicewebbplatsen.
Endast tillgängligt vid möten, säljmöten och utbildningsmöten.
• Fråga efter mitt godkännande när någon ansluter sig: Specificera att dialogrutan ”Begär att få delta”
visas på din skärm när någon försöker delta i ditt möte. Endast tillgängligt vid supportsessioner.
• Ljudanslutning: Välj vilken typ av ljudanslutning du vill använda:
◦ Ingen: Anger att mötet inte innehåller någon ljudanslutning, eller så innehåller mötet en
ljudanslutning som kräver att du måste instruera mötesdeltagarna om hur de ansluter mötesljudet
med en annan metod än den som din mötestjänst tillhandahåller.
◦ WebEx-ljud: Anger att mötet innehåller WebEx-ljud som ljudanslutning, vilket innebär att du kan
använda antingen din telefon eller dator som ljudenhet för att delta i ett möte. Välj ett av följande
alternativ för WebEx-ljud om du väljer det här alternativet:
• Visa globala inringningsnummer för deltagare: Välj om du vill tillhandahålla en lista med
nummer, exempelvis avgiftsfria eller lokala nummer, som deltagare i andra länder kan ringa
för att ansluta till ljud.
• Visa avgiftsfritt nummer: Välj om din plats tillhandahåller ett avgiftsfritt nummer och du
vill visa detta så att deltagare kan ringa det för att ansluta till ljud.

WebEx Integration to Lotus Notes för Windows (WBS31) – en användarguide
7

Installation och konfiguration av WebEx produktivitetsverktyg
Om fliken Inställningar

OBS!

Efter att du har startat mötet kan deltagare välja att antingen använda sin egen dator
eller sin telefon som ljudenhet.

◦ Annan telekonferens: Anger att mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan
tjänsteleverantör. De instruktioner du anger i textrutan visas automatiskt på deltagarnas skärmar
när de deltar i mötet.

Tips

En deltagare måste ha en direktlinje för att kunna ta emot samtal från
telekonferenstjänsten. En deltagare som saknar direktlinje kan dock ansluta till en
telekonferens genom att slå inringningsnumret som alltid visas i mötesfönstret.

• Ingångs- och utgångston: Välj vilken ton som spelas upp när en deltagare ansluter till eller lämnar en
ljudanslutning.

Om fliken Inställningar
Inställningarna bestämmer vissa funktioner i WebEx produktivitetsverktygspanel.
• Alltid på skrivbordet: Välj att WebEx produktivitetsverktygspanel ska visas ovanpå alla öppna program
på datorn.
• Visa WebEx produktivitetsverktygspanel när Windows startar
• Visa ikonen för produktivitetsverktygen i aktivitetsfältet
• Visa schemaläggningsfunktion i produktivitetsverktygspanelen: Visa länkarna Starta ett schemalagt
möte och Schemalägg möte på panelen. Klicka på respektive länk för att öppna motsvarande sidor på
din WebEx-servicewebbplats.
• Standardadressbok: Välj ett e-postmeddelande och schemaläggningsprogram för en standardadressbok.
WebEx produktivitetsverktyg integrerar med ditt valda e-postprogram så att det blir enkelt för dig att
hitta dina kontakters e-postadresser. När du gör ditt val på WebEx produktivitetsverktygspanel öppnas
en adressbok från det e-postprogram du har valt här.
• Alternativ för Starta möte
◦ Tillåt ändring av mötesämne när mötet börjar
◦ Tillåt ändring av möteslösenord när mötet börjar

Om fliken Verktyg
Verktygsinställningarna bestämmer vilka program som har WebEx-integreringar och -genvägar.
• E-post och schemaläggning: Visa WebEx produktivitetsverktygspanel och kommandon för att
schemalägga möten eller starta direktmöten via WebEx produktivitetsverktyg med antingen Microsoft
Outlook eller IBM Lotus med hjälp av kontakterna och kalendern i Microsoft Outlook eller IBM Lotus.
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Kontrollera produktivitetsverktygsversion

• Microsoft
◦ Använd WebEx med Microsoft Office: Visa WebEx-knappar för att starta ett direktmöte via
WebEx produktivitetsverktyg och automatiskt dela en vald fil eller ett dokument från följande
Microsoft Office-program:
• Excel
• PowerPoint
• Word
◦ Visa verktygsfält i Internet Explorer: Visa en WebEx produktivitetsverktygspanel som kan
användas för att starta direktmöten från verktygsfältet i Microsoft Internet Explorer.
◦ Visa i högerklickmeny i Windows (kräver omstart): Visa ett WebEx-kommando som kan
användas för att starta ett direktmöte och automatiskt dela en vald fil eller ett valt dokument från
snabbmenyn (högerklicka) i Windows Explorer.
• Mozilla Firefox
◦ Visa verktygsfält i Firefox: Visar en WebEx produktivitetsverktygspanel som kan användas för
att starta snabbmöten från verktygsfältet i Firefox.

Kontrollera produktivitetsverktygsversion
Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6

Högerklicka på ikonen för produktivitetsverktygen i Windows aktivitetsfält.
Välj Om WebEx produktivitetsverktyg i produktivitetsverktygsmenyn för att se den aktuella installerade
versionen.
Gå till din WebEx-webbplats.
Välj Support > Hämtningar.
Kontrollera versionsnumret på produktivitetsverktygen under ”Om Meeting Center”.
Om din installerade version inte är den senaste versionen som finns angiven på din webbplats väljer du Hämta
under ”Produktivitetsverktyg” på sidan för hämtningar för att hämta den senaste versionen.

Sök efter uppdateringar
Om du kan ta emot uppdateringar av WebEx produktivitetsverktyg kan du se om en uppdatering finns
tillgänglig.
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Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg

Procedur
Steg 1
Steg 2

Högerklicka på ikonen för produktivitetsverktygen i Windows aktivitetsfält.
Välj Sök efter uppdateringar.
Systemet kontrollerar om en ny uppdatering finns tillgänglig. Om ingen uppdatering finns visas ett meddelande
om att den senaste versionen är installerad. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du välja att installera den
direkt.
OBS!
Du kan också välja kommandot Sök efter uppdateringar i WebEx-menyn för schemaläggning av
möten i Microsoft Outlook.

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg
Du kan avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av kommandon i startmenyn eller via
kontrollpanelen.
Avinstallation av produktivitetsverktygen tar bort alla produktivitetsverktyg och genvägar från din dator. Om
du vill behålla vissa av produktivitetsverktygen, men ta bort de andra, kan du redigera inställningarna i
dialogrutan WebEx-inställningar. Se Konfigurera alternativ för WebEx produktivitetsverktyg, på sidan 6
för mer information.

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av kommandon i
startmenyn
Procedur
Steg 1
Steg 2

Välj Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > Avinstallera.
Välj Ja för att bekräfta att du vill avinstallera WebEx produktivitetsverktyg.
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Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av Kontrollpanelen:

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av Kontrollpanelen:
Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5

Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen.
Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
Välj WebEx produktivitetsverktyg.
Välj Ta bort.
Välj Ja för att bekräfta att du vill avinstallera WebEx produktivitetsverktyg.
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Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av Kontrollpanelen:
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Schemalägga möte – översikt
Observera följande innan du schemalägger ett onlinemöte genom WebEx integrering till Lotus Notes:
• WebEx integrering till Lotus Notes tillhandahåller grundläggande alternativ för att schemalägga möten.
Därför är vissa alternativ som visas på din WebEx-webbplats inte tillgängliga i WebEx integrering till
Lotus Notes. När det gäller dessa ytterligare alternativ använder WebEx integrering till Lotus Notes
inställningar för den mall du väljer till mötet.
• WebEx integrering till Lotus Notes har inte stöd för alla ”upprepnings”-alternativ (återkommanden)
som finns tillgängliga i Lotus Notes.
• När du skickar mötesinbjudningar från Lotus Notes visas mötets starttid i den tidszon som är inställd
på din dator och inte i den tidszon som du har angett i dina webbplatsinställningar för din tjänst.
• På din WebEx-webbplats visas alla mötestider i den tidszon som du har ställt in på webbplatsen, oavsett
vilken tidszon du har angett i din dator. Se dokumentationen till din WebEx-webbplats för mer information
om hur du ställer in dina webbplatsinställningar.

Skapa ett möte i Lotus Notes
Med WebEx produktivitetsverktyg kan du schemalägga möten i Lotus Notes utan att behöva öppna din
WebEx-webbplats. För att skapa ett onlinemöte via WebEx integrering till Lotus Notes öppnar du en ny
mötesbegäran och anger därefter information om och inställningar för mötet.
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Skapa ett möte i Lotus Notes

Procedur
Steg 1

Välj Schemalägg ett möte i din Lotus Notes-kalender och fyll i uppgifterna om mötet.
Fliken Ny kalenderpost visas med knappen Lägg till WebEx-möte.

Steg 2
Steg 3

Ange allmän information om mötet, t.ex. ämne, tid, plats, inbjudna och antalet återkommande möten.
Välj Lägg till WebEx-möte.
Dialogrutan för WebEx-inställningar visas.
Ange inställningar för WebEx-mötet och välj OK.
Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas meddelandet ”Du schemalägger åt [värdnamn]” i dialogrutan
WebEx-inställningar.

Steg 4

Steg 5

Gör något av följande:
• Välj Spara och skicka inbjudningar för att skicka inbjudningarna till deltagare. Se Bjud in deltagare
för mer information om hur du bjuder in deltagare.
• Klicka på Spara som utkast och bjud in deltagare till det schemalagda mötet senare.
Du kan ändra inställningarna för ditt möte efter att du har schemalagt
det.
WebEx produktivitetsverktyg lägger till det schemalagda mötet i din Lotus Notes-kalender och i den offentliga
kalendern på din WebEx-webbplats.
OBS!
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Bjud in deltagare

Bjud in deltagare
När du använder WebEx integrering till Lotus Notes för att schemalägga ett möte kan du bjuda in deltagare
genom att välja dem i någon av dina adressböcker i Lotus Notes. Du kan också bjuda in deltagare som inte
finns i kontaktlistan i Lotus Notes genom att tillhandahålla deras e-postadresser.
När du har bjudit in en deltagare till ett schemalagt möte får denne en e-postinbjudan. Inbjudan innehåller
information om mötet, inklusive ett lösenord och en länk som deltagaren kan klicka på för att delta i mötet.

Procedur
Steg 1
Steg 2

Om du har schemalagt ett möte med WebEx integrering till Lotus Notes öppnar du kalenderposten i din Lotus
Notes-kalender.
Välj en adressboksikon och därefter de inbjudnas namn på panelen Inbjudna, eller ange namnen manuellt.

OBS!

Deltagare som du bjuder in via WebEx integrering till Lotus Notes visas inte i deltagarlistan för
mötet på din WebEx-webbplats.

Se hjälpdokumentationen till Lotus Notes för mer information om hur du bjuder in deltagare i Lotus Notes.
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Specificera ett återkommandemönster för ett möte

Specificera ett återkommandemönster för ett möte
Du kan specificera ett återkommandemönster för ditt möte via upprepningsalternativen i Lotus Notes. Du kan
till exempel specificera att ett möte hålls varje onsdag kl. 14.00 fram till ett specifikt datum. WebEx integrering
till Lotus Notes schemalägger mötet varje dag som du anger i återkommandemönstret.
Beroende på din tjänst kan det dock hända att vissa av upprepningsalternativen i Lotus Notes inte stöds.

Procedur
Steg 1

Steg 2

Om du har schemalagt ett möte med WebEx integrering till Lotus Notes öppnar du kalenderposten i din Lotus
Notes-kalender.

Dialogrutan Upprepningsalternativ visas.
Ange alternativen i dialogrutan och välj sedan OK.

Stöd för återkommandemönster i WebEx integrering till Lotus
Notes
Följande tabell visar hur återkommandemönster i Lotus Notes hanteras i WebEx när det gäller WebEx-möten
och personliga konferensmöten i WebEx.
Tabell 1: WebEx Meetings

Typ

Lotus Notes Option

Motsvarande alternativ för WebEx-möte

Dagligen

Var 1:a till 31:a dag

Var 1:a till 31:a dag
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Stöd för återkommandemönster i WebEx integrering till Lotus Notes

Typ

Lotus Notes Option

Motsvarande alternativ för WebEx-möte

Veckovis

Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, Gällande Meeting Center:
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
lördag]
fredag, lördag]
Gällande
Event
Center-händelser
Center-utbildningssessioner:

och

Training

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes som upprepas var X:e vecka
och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du har angett i Lotus
Notes, men det visas som ett veckovist möte på din WebEx-webbplats.
Månadsvis

Var 1:a till 12:e månad den 1:a till 31:a

Var 1:a till 12:e månad den 1:a till 31:a dagen

Räkna från slutet av månaden

Stöds ej.

Var 1:a till 12:e månad den [1:a, 2:a, var Var 1:a till 12:e månad den [1:a, 2:a, var 1:a till 12:e månad den [1:a,
1:a till 12:e månad den [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 2:a, 3:e, 4:e, sista]
sista]
Årligen

Var 1:a till 10:e år

Varje år.
Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes som upprepas var X:e år
och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du har angett i Lotus
Notes, men det visas som ett årligt möte på din WebEx-webbplats.

Anpassat

Anpassade inställningar

Stöds ej.

Slutdatum

Starta från-datum till datum

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Starta från-datum fortsätter X antal Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.
gånger
Specificera
undantag

Flytta ej

Stöds ej.

Flytta till fredag

Stöds ej.

Flytta till måndag

Stöds ej.

Flytta till närmaste veckodag

Stöds ej.

Ta bort

Stöds ej.

Tabell 2: Personliga konferensmöten i WebEx

Typ

Lotus Notes Option

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i WebEx

Dagligen

Var 1:a till 31:a dag

Varje dag
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Stöd för återkommandemönster i WebEx integrering till Lotus Notes

Typ

Lotus Notes Option

Veckovis

Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, fredag, lördag]
lördag]

Månadsvis

Var 1:a till 12:e månad den 1:a till 31:a Varje månad den [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, sista dagen] [sön, mån, tis, ons, tor,
fre, lör]
Räkna från slutet av månaden

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i WebEx

Stöds ej

Var 1:a till 12:e månad den [1:a, 2:a, 3:e, Var 1:a vecka på [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
4:e, sista dagen][sön, mån, tis, ons, tor,
fre, lör]
Årligen

Var 1:a till 10:e år

Stöds ej

Anpassat

Anpassade inställningar

Stöds ej

Slutdatum

Starta från-datum till datum

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Starta från-datum fortsätter X antal
gånger

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Flytta ej

Stöds ej.

Flytta till fredag

Stöds ej.

Flytta till måndag

Stöds ej.

Flytta till närmaste veckodag

Stöds ej.

Ta bort

Stöds ej.

Specificera
undantag

OBS!

Observera följande vid ändring eller borttagning av ett återkommande möte i Lotus Notes:
• När du redigerar ett återkommande möte, t.ex. i syfte att ändra datum eller mötesalternativ, måste
de ändringar du gör i en enskild instans av mötet tillämpas på alla instanser för att ändringarna ska
träda i kraft på din WebEx-webbplats. Om du bara tillämpar ändringarna på en enda instans görs en
uppdatering i Lotus Notes, men inte i kalendern på din webbplats.
• Om du avbokar en enskild instans av ett återkommande möte tas denna instans bort i Lotus Notes,
men finns kvar i din kalender. Du måste ta bort alla instanser av ett återkommande möte i Lotus
Notes så att det kan tas bort från kalendern.
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Använda mötesmallar

Använda mötesmallar
En mötesmall sparar alla dina föredragna inställningar så att du snabbt kan schemalägga eller starta ett
onlinemöte genom att välja mallen i stället för att ange samma inställningar inför varje möte du schemalägger.
En mall sparar inte inställningarna för ämne, lösenord, datum och tid.
Om du aldrig har specificerat en standardmötesmall i produktivitetsverktygen på din lokala dator kommer
standardvärdena att följa inställningarna som gäller för din WebEx-webbplats. Efter att du har specificerat en
standardmötesmall i produktivitetsverktygen på din lokala dator kommer standardvärdena att följa dina lokala
inställningar.
När du schemalägger ett möte via WebEx integrering till Lotus Notes kan du fritt välja någon av de mötesmallar
som du har sparat på din WebEx-webbplats.

OBS!

Även om WebEx integrering till Lotus Notes endast tillhandahåller en delmängd av alla de alternativ som
du kan använda för ett onlinemöte, finns alla alternativ förinställda i en mall oavsett om de visas i WebEx
integrering till Lotus Notes eller ej. Om du exempelvis anger specifika deltagarbehörigheter i en mall,
kommer dessa behörigheter att anges för mötet. Inställningar för deltagarbehörighet är ej tillgängliga i
WebEx integrering till Lotus Notes.
När du väl har schemalagt ett möte kan du inte ändra dess mall.

Procedur
Steg 1

Välj knappen Konfiguration i verktygsfältet för Lotus Notes , och välj sedan Mötesmallar för att visa
uppgifter om en mall.

Din lista med sparade mötesmallar på din WebEx-webbplats visas.
Steg 2

Välj en mall och välj sedan Visa.
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Schemalägga åt en annan värd
• Schemaläggning åt en annan värd – översikt, sida 21
• Konfiguration inför schemaläggning åt en annan värd, sida 21

Schemaläggning åt en annan värd – översikt
Du kan schemalägga ett WebEx-möte åt en annan värd om värden ger dig behörighet att göra det.
Om du t.ex. är administrativ assistent till en chef som regelbundet håller WebEx-möten, kan chefen ge dig
behörighet att schemalägga möten. Du kan schemalägga, ändra och avboka möten åt den värden.

Konfiguration inför schemaläggning åt en annan värd
Innan du kan schemalägga ett WebEx-möte åt en annan värd måste du se till att både du och värden har ett
WebEx-värdkonto samt att ni båda har samma version av WebEx produktivitetsverktyg installerad på era
datorer.
Den faktiska värden gör följande:
• Ger behörighet till värden som ska schemalägga WebEx-möten på WebEx-webbplatsen. Om du är den
faktiska värden går du till Mitt WebEx > Inställningar > Schemaläggningsalternativ. I rutan för
schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till den värd som du vill låta schemalägga möten
åt dig.
• Ger behörighet till den faktiska värden som ska schemalägga WebEx-möten i sin Lotus Notes-kalender.
Värden gör detta genom att välja en annan som ombud i Lotus Notes.

Schemalägga ett möte åt en annan värd
Om värden har gett dig de behörigheter som krävs kan du schemalägga ett möte åt den värden.
Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas detta i form av ett meddelande i dialogrutan
WebEx-inställningar.
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Schemalägga ett möte åt en annan värd

Procedur
Steg 1

Steg 2

Steg 3
Steg 4

Välj Åtgärd > Mer > Öppna persons kalender i kalendermenyn.

Dialogrutan för kalendern visas.
Välj Annan och därefter värdens namn.
Tips
Nästa gång du schemalägger ett möte åt den här värden kan du välja värdens namn direkt i
kalendermenyn, förutsatt att din behörighet fortfarande gäller.
Värdens kalender visas som en flik i din kalender.
Välj ett datum och en tid i värdens kalender.
Dialogrutan med kalenderposter visas.
Välj Lägg till WebEx-möte högst upp till vänster i dialogrutan med kalenderposter.
Schemalägg mötet. Dialogrutan för WebEx-inställningar visas.
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Schemalägga ett möte åt en annan värd

Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas detta i form av ett meddelande i dialogrutan
WebEx-inställningar.
Steg 5

Schemalägg mötet.
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Hantera ett möte
• Hantera ett möte – översikt, sida 25
• Redigera ett schemalagt möte, sida 25
• Starta ett möte som en mötesvärd, sida 26
• Avboka ett möte, sida 27
• Delta i ett möte, sida 27

Hantera ett möte – översikt
Efter att du har schemalagt ett möte genom att använda WebEx integrering till Lotus Notes kan du hantera
mötet, vilket inbegriper:
• Ändra mötet. De mötesändringar du gör i Lotus Notes uppdateras automatiskt på din WebEx-webbplats.
• Starta mötet, om du är värd för mötet.
• Avboka mötet i Lotus Notes, vilket också tas bort från din servicewebbplats.
• Delta i mötet som mötesdeltagare.

Redigera ett schemalagt möte
När du har schemalagt ett möte med WebEx integrering till Lotus Notes, kan du när som helst göra ändringar
i mötet i Lotus Notes. Du kan till exempel ändra när mötet ska börja, ange ett nytt lösenord, välja ett annat
telekonferensalternativ o.s.v. När du har gjort ändringar i ett schemalagt möte skickar WebEx integrering till
Lotus Notes en uppdaterad mötesinbjudan till de deltagare som du har bjudit in till mötet samt uppdaterar
mötesinformationen på din WebEx-webbplats.
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Redigera ett schemalagt möte

Viktigt

• Om du redigerar ett möte på din WebEx-webbplats i stället för via WebEx integrering till Lotus
Notes visas inte dina ändringar i Lotus Notes. Om du till exempel ändrar mötets starttid på din
webbplats visas inte den nya starttiden i din Lotus Notes-kalender. Det rekommenderas därför att
du bara använder Lotus Notes när du vill ändra i möten.
• När du använder Lotus Notes för att redigera ett återkommande möte måste de ändringar du gör i
en enda instans av mötet tillämpas på alla instanser för att ändringarna ska träda i kraft på din
WebEx-webbplats. Om du bara tillämpar ändringarna på en enda instans görs en uppdatering i Lotus
Notes, men inte i kalendern.

OBS!

Du kan inte ändra mallen för ett schemalagt möte.

Redigera ett schemalagt möte
Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Leta upp mötet som du vill ändra i din Lotus Notes-kalender, och öppna sedan fliken med kalenderposter.
Redigera informationen eller ändra alternativ på mötesskärmen.
Välj Redigera WebEx-möte för att ändra specifika WebEx-alternativ i dialogrutan för mötesinställningar.
Välj Spara och skicka inbjudningar.
Ditt möte uppdateras på din WebEx-webbplats.

Starta ett möte som en mötesvärd
När du har schemalagt ett möte genom att använda WebEx integrering till Lotus Notes kan du starta mötet
på ett av följande sätt:
• Öppna mötesposten i din Lotus Notes-kalender, och välj Starta eller kopiera och klistra in länken för
att starta mötet i din webbläsare.

OBS!

Länken som visas i din kalenderpost är endast för mötesvärdar. Länken som visas i
deltagarnas inbjudningar är en annan länk, som deltagarna kan klicka på för att delta i
mötet.

• Logga in på din WebEx-webbplats och starta sedan mötet från sidan Mina möten.
Se dokumentationen på din webbplats för mer information om hur du startar ett schemalagt möte från din
WebEx-webbplats.
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Avboka ett möte
För att avboka ett onlinemöte som du har schemalagt i Lotus Notes använder du avbokningsalternativen som
finns tillgängliga i Lotus Notes. Alla inbjudna får automatiskt ett avbokningsmeddelande. Mötet avbokas
även på din WebEx-webbplats.

Viktigt

• Om du schemalägger ett WebEx-möte i Lotus Notes bör du avboka det direkt i Lotus Notes. Om du
försöker avboka det från din WebEx-webbplats i stället kommer det inte att avbokas i Lotus Notes.
• Om du avbokar en enskild instans av ett återkommande möte tas denna instans bort i Lotus Notes,
men finns kvar i din kalender. Du måste ta bort alla instanser av ett återkommande möte i Lotus
Notes så att det kan tas bort i din kalender.
Se hjälpdokumentationen till Lotus Notes för mer information om hur du avbokar ett möte i Lotus Notes.

Delta i ett möte
Om en mötesvärd använder WebEx integrering till Lotus Notes för att bjuda in dig till ett möte får du en
inbjudan per e-post med en länk som du kan klicka på för att delta i mötet. Du kan även delta i mötet direkt
från din WebEx-webbplats.
Delta i ett möte genom en e-postinbjudan
När du får en e-postinbjudan till ett möte, kan du delta i detta på ett av följande sätt:
Du kan klicka på länken i e-postinbjudan för att delta i mötet. Om du klickar på länken i inbjudan medan du
använder en dator kommer du att delta i mötet på din dator. Om du klickar på länken i inbjudan på din mobila
enhet och du har installerat mobilappen Cisco WebEx Meetings skickas du vidare till mobilappen för att delta
i mötet.
Om du inte deltar i mötet online och bara vill delta via telefon kan du knappa in numret i mötesinbjudan för
att ringa in till mötet.
Mötesinbjudan innehåller annan information som du kan komma att behöva för att delta i mötet, såsom
mötesnummer eller åtkomstkod, möteslösenord och det numeriska möteslösenordet om du deltar via ett
videosystem eller en telefon.
Om du är värd och behöver värdnyckeln och värdåtkomstkoden klickar du på länken längst ner i e-postinbjudan.
Delta i ett möte från WebEx-webbplatsen
I stället för att delta i mötet via länken i din Lotus Notes-kalender kan du delta i mötet direkt på
WebEx-webbplatsen på ett av följande sätt:
• Ange mötesnumret på välkomstsidan.
• Logga in på din WebEx-webbplats och gå antingen till sidan Meeting Center > Mina Möten eller till
sidan Mitt WebEx > Mina Möten, välj Möten du är inbjuden till i listan, och välj sedan mötets namn
för att delta.
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I stället för att använda ett e-postprogram för att delta i ett möte, kan du gå till din WebEx-webbplats. Om
mötet är listat använder du antingen möteskalendern eller en annan lista över mötestyper för att hitta mötesposten
på webbplatsen. Eller så anger du mötesnumret på webbplatsen om mötet inte är listat. Du hittar mötesnumret
i din e-postinbjudan eller får det direkt av mötesvärden.
Se dokumentationen på webbplatsen för mer information om hur du deltar i ett möte på din WebEx-webbplats.
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