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Training Center
Deze release-opmerkingen beschrijven nieuwe functies van WebEx Training Center; de WebEx-service
waarmee u real-time en interactieve training kunt geven via het internet. Raadpleeg de gebruikershandleiding
op de ondersteuningspagina van de Training Center-servicesite voor uitgebreide instructies voor het gebruik
van Training Center.
Training Center biedt geen ondersteuning meer voor Windows 98, Mac OS X 10.3 en sommige
Linux-distributies. Het programma biedt ook geen ondersteuning meer voor Netscape 8, Mozilla voor
Windows en Safari 1.3 voor Mac. Raadpleeg Systeemvereisten en functieondersteuning van WebEx voor
meer informatie over de besturingssystemen en browsers die u kunt gebruiken met Training Center.
Wanneer u zich aanmeldt voor een gratis lidmaatschap van de WebEx Training-community, ontvangt u
praktische tips, casestudies, het recentste trainingsonderzoek, online seminars, inhoud en bestanden en kunt
u ervaringen delen met andere gebruikers.
• Nieuw, pagina 1
• Bekende problemen/beperkingen, pagina 7
• Samenvatting van verschillen sinds de vorige vergrendelingsversie, pagina 12

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor Training Center, gegroepeerd op het
versienummer van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.
WBS29.13
WebEx-productiviteitstools
Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools. Zie Productiviteitstools voor meer informatie.
Verbeteringen voor het bekijken van inhoud
• Het pictogram voor inhoudsweergave boven aan het inhoudsgebied van het vergaderingsvenster is
gewijzigd van Passend in breedte naar Passend aan viewer voor eenvoudige toegang tot een van de
meest voorkomende weergaveopties voor scherm delen (voorheen 'bureaublad delen'), bestand delen en
toepassing delen. De standaardweergave is nu ook Passend aan viewer. De optie blijft Passend in
breedte voor delen van het whiteboard.
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• Bij volledige schermweergave zijn dezelfde standaarden ingesteld voor inhoudsweergave, tenzij de
gebruiker handmatig een andere optie kiest voordat die weergave wordt geopend.
Geluidssignalen in vergaderingen
Geluidssignalen in de Engelse taal zijn bijgewerkt om de consistentie van signaaltonen en spraakkwaliteit te
verbeteren.
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.12
Koppeling Nieuwe gebruikersreferentie
De functie voor Nieuwe gebruikersreferentie is verbeterd voor een betere ondersteuningservaring. Wanneer
u de koppeling Nieuwe gebruikersreferentie selecteert voor uw WebEx-service, wordt er een webpagina
weergegeven met referentiegegevens die zijn afgestemd op de WebEx-service die u gebruikt. Dit maakt
toegang tot informatie over een specifieke WebEx-service eenvoudiger. De standaardinstelling voor de
koppeling Nieuwe gebruikersreferentie kunt u wijzigen bij WebEx-sitebeheer.
Opnamemelding
Voor de opnamefunctie wordt nu een hoorbare melding voor deelnemers afgespeeld wanneer een opname in
een vergadering wordt gestart. Als u een telefoon gebruikt, hoort u de melding als u deelneemt aan de
vergadering wanneer een opname wordt gestart of wanneer u deelneemt aan een vergadering die wordt
opgenomen. Als u een computer gebruikt (VoIP), hoort u alleen de melding als u deelneemt aan de vergadering
wanneer de opname wordt gestart. De hoorbare melding is alleen van toepassing op klanten met
WebEx-audioconferentie.
Deze functie wordt beschikbaar nadat aanvullende updates zijn toegevoegd aan de WebEx-cloud. De beoogde
beschikbaarheid van de opnamemelding voor Network-Based Recording (NBR) is het eerste kwartaal van
2015. Wanneer de functie beschikbaar wordt, wordt er een nieuwe instelling weergegeven in WebEx-sitebeheer
waarmee beheerders de hoorbare meldingen voor NBR indien gewenst kunnen inschakelen.
Updates in Sitebeheer
Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.
WBS29.11
Verbeterde videoweergave
• Met de nieuwe standaardinstellingen voor de lay-out in het deelvenster Video en de samengevoegde
opties kunnen gebruikers eenvoudiger video's bekijken en wisselen tussen lay-outs:
• Boven aan het videovenster in de lijst Deelnemers zijn nieuwe opties voor de lay-out van video's
beschikbaar wanneer een video wordt verzonden.
• Wanneer een gebruiker video verzendt, wordt het standaardvergaderingsvenster ingesteld op de
videoweergave van 50% (tenzij er wordt gedeeld).
• Wanneer twee of meer personen video verzenden, wordt het deelvenster Video automatisch
gewijzigd in een miniatuurweergave.
• Als er een webcam is gedetecteerd, worden gebruikers gevraagd of ze hun video willen starten. In
datzelfde opdrachtvenster kunnen gebruikers er ook voor kiezen om hun video te starten in alle
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vergaderingen. Deze instelling kan bij de video-instellingen worden gewijzigd via het
tandwielpictogram Instellingen boven aan het videovenster.
• De framesnelheid waarmee videominiaturen en actieve video worden ingeschakeld, is verhoogd naar
15 fps voor een betere video-ervaring in omgevingen met een goede bandbreedte.
• Als er weinig bandbreedte beschikbaar is en er geen video kan worden verzonden, krijgt de gebruiker
na vijf seconden een foutmelding waarin wordt aangegeven dat er problemen zijn met de bandbreedte
of de lokale computer waardoor de videoweergave mogelijk wordt beïnvloed.
• Als in hybride CMR-vergaderingen de videoweergave stopt vanwege een probleem met weinig
bandbreedte, wordt de videoweergave automatisch weer gestart als meer bandbreedte beschikbaar is of
wanneer de problemen met de lokale computer zijn opgelost.
Verbeteringen aan de pagina Profiel
De pagina Profiel bevat nu alleen nog maar de belangrijkste profielgegevens.
• Er is een meer geavanceerde afbeeldingsuploader toegevoegd waarmee u een afbeelding kunt uploaden
of een foto kunt maken met uw webcam.
• U kunt de pagina Profiel nu weergeven op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.
• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.
De pagina Voorkeuren
De pagina Voorkeuren is nu de centrale locatie voor alle gebruikersinstellingen.
• Nieuwe samenvouwbare categorieën
• Webpaginavoorkeuren en Standaardpagina-instellingen zijn verplaatst naar het gedeelte Algemeen.
• De volgende instellingen zijn verplaatst van de pagina Profiel naar de pagina Voorkeuren:
•

• Mijn persoonlijke ruimte
• Planningssjablonen
• Sessieopties is gewijzigd in Planningsopties
• Support Center

• Mijn telefoonnummers (van de pagina Profiel) en de Persoonlijke conferentie-pagina zijn
samengevoegd onder audio-instellingen
• De pagina Eén-klik-configuratie is verplaatst naar de pagina Voorkeuren en de naam ervan is gewijzigd
in Instellingen Nu vergaderen
• De pagina heeft nu een moderner uiterlijk en is volledig toegankelijk gemaakt.
WebEx-productiviteitstools
Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
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Updates in Sitebeheer
Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.
WBS29.8.1
WebEx-balpictogram
Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.
WBS29.8
Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates:
De gebruikerservaring voor webpagina's in WebEx-centers is verbeterd. De WebEx-pagina's hebben een
modern ontwerp gekregen, maar alle functionaliteiten zijn hetzelfde gebleven.
Verder zijn er toegankelijkheidsfuncties toegevoegd om het huidige niveau van toegankelijkheid te verhogen.
Het nieuwe ontwerp wordt in fasen geïmplementeerd, te beginnen met de belangrijkste pagina's en stromen.
(In volgende releases krijgen andere pagina's en centers een nieuw ontwerp.)
• Algemene elementen (zoals de koptekst, het navigatiegedeelte bovenaan en de linkermenubalk) en
belangrijke pagina's (zoals de aanmeldpagina, de pagina Mijn WebEx > Mijn vergaderingen en de pagina
Mijn WebEx > Trainingen) hebben een nieuw ontwerp en een verbeterde toegankelijkheid gekregen
• De pagina Welkom is geoptimaliseerd en de naam is gewijzigd in Start.
• De pagina Deelnemen via nummer kan nu worden gebruikt om een persoonlijke ruimte te zoeken via
de gebruikersnaam van de host.
Schermbeveiliging tijdens het delen
Wanneer een gebruiker tijdens een vergadering inhoud deelt, wordt de schermbeveiliging voor alle deelnemers
uitgeschakeld.
WebEx-productiviteitstools
Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools, inclusief ondersteuning voor de Mac. Zie
Productiviteitstools voor meer informatie.
WebEx gebruiken in Chrome
De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om de
extensie toe te voegen en de WebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers deelnemen
zonder de extra stappen te doorlopen.
Updates in Sitebeheer
Er zijn updates doorgevoerd in de tool Sitebeheer. Zie Sitebeheer voor meer informatie.
Verbeterde audiokwaliteit met breedbandaudio voor WebEx VoIP en WebEx Audio
Voor WebEx Audio-vergaderingen en vergaderingen voor alleen VoIP beschikken gebruikers nu over een
optimale vergaderervaring met breedbandaudio wanneer ze verbinding maken met audio via de computer
(VoIP).
Breedbandaudio wordt ook wel HD-spraak genoemd. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en
biedt daarom duidelijkere audioverbindingen.
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Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen, Apple iPad- en iPhone-apparaten en mobiele
Android-apparaten worden ondersteund. Breedbandaudio wordt ook ondersteund voor netwerkopname van
vergaderingen voor alleen VoIP en WebEx Audio-vergaderingen.
De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers. De OPUS-codec
heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC) en is beter bestand tegen
pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale omstandigheden.
Het ondersteunt een beter ruisonderdrukkingsalgoritme voor een aanzienlijk betere ervaring bij het gebruik
van audio via een computer, ook zonder headset. Het heeft een verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op
UDP-basis. Het zorgt voor minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor
pakketten van 20 ms.
Op computers waarop Solaris wordt uitgevoerd, mobiele Windows-apparaten en Blackberry-apparaten wordt
nog steeds smalbandaudio gebruikt voor VoIP-audio. Als een gebruiker deelneemt aan een vergadering vanaf
een van deze apparaten, wordt smalbandaudio gebruikt voor de hele vergadering.
Bedrijfsadresboek en Persoonlijk adresboek in Sitebeheer en Mijn WebEx
In het Bedrijfsadresboek, dat beschikbaar is in Sitebeheer en Mijn WebEx, en in het Persoonlijk adresboek
van de gebruiker, dat beschikbaar is in Mijn WebEx, kunnen meerdere contactpersonen worden geïmporteerd
met behulp van een komma- of tabgescheiden bestand (.csv). U kunt een door komma's of tabs gescheiden
bestand (.csv) uploaden door het bestand te selecteren en het gebruikte type scheidingsteken te selecteren
(Tab of Komma). Selecteer vervolgens Importeren. De indeling van het WebEx-adresboek kan ook worden
geëxporteerd vanuit Sitebeheer en Mijn WebEx.
WBS29.7
WebEx-productiviteitstools
Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.
WBS29.6
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.5
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.4
Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden
Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunnen sitebeheerders
nu een bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen
De ondersteuning voor besturingssystemen is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor
meer informatie.
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WBS29.3
WebEx-productiviteitstools
Updates zijn doorgevoerd in de ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools. Voor meer informatie
raadpleegt u de tabellen 'Ondersteuning voor WebEx-productiviteitstools' in Productiviteitstools.
Beveiligingsverbetering voor VeriSign-beveiligingsservers
Vanwege een beveiligingsverbetering die in WBS29 is aangebracht, moet de vergadertoepassing op de
computer van een deelnemer verbinding maken met de VeriSign-beveiligingsservers voor validatie van het
beveiligingscertificaat wanneer een deelnemer de vergadering bijwoont. Beheerders moeten ervoor zorgen
dat uw firewall toestaat dat computers van deelnemers de validatie voltooien en eenvoudig aan vergaderingen
kunnen deelnemen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat VeriSign CRL-servers op https://www.verisign.com/
repository/crl.html zijn opgenomen in de lijst met goedgekeurde URL's (of 'white list') in uw firewall. Het
wordt ook aanbevolen om de volgende URL's toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde URL's om eventuele
problemen in de toekomst te voorkomen.
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com
• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
Deze beveiligingsverbetering is ook aangebracht op Remote Access-agenten die in alle WebEx-services op
een externe computer zijn geïnstalleerd. Dit zijn onder andere de volgende services:
• functie voor het delen van de externe computer in WebEx-vergaderingen
• praktijklabs in Training Center
• Support Center
• WebACD
Voor deze verbetering is vereist dat de Remote Access-agent het beveiligingscertificaat van VeriSign valideert.
Als u deze services gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw firewall zo is geconfigureerd dat toegang tot de
bovengenoemde URL's wordt toegestaan, zodat de externe agent online kan blijven en toegankelijk is voor
uw gebruikers.
WBS29.1
Ondersteuning voor PayPal
Vanaf versie WBS29.1 zijn voor de sitebeheerder nieuwe selecties beschikbaar bij de Providerinstellingen
voor PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro UK en PayPal Express Checkout US en Canada voor
trainingssessies. Eindgebruikers zien deze wijzigingen op de pagina Betalingsgegevens voor trainingssessies.
Ondersteuning voor meerdere platformen
Updates zijn doorgevoerd in browserondersteuning. Zie het gedeelte 'Ondersteuning voor besturingssystemen
en browsers' in Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie.
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WBS29
Indicator voor het laden van documenten
Het delen van meerdere documenten tijdens het delen van bestanden is eenvoudiger geworden dankzij de
volgende functies:
• gebruikers hebben nu de mogelijkheid meerdere documenten te selecteren om tegelijk te uploaden.
• alle geselecteerde bestanden worden weergegeven op tabbladen boven het inhoudsgedeelte.
• De bestanden worden één voor één geüpload en zijn beschikbaar om te delen zodra deze zijn geüpload.
• voortgangsindicatoren in het inhoudsgedeelte en op de documenttabbladen geven direct de status van
het uploadproces weer voor alle geselecteerde documenten.
• gebruikers kunnen het uploaden van een afzonderlijk bestand annuleren door het pictogram voor sluiten
(x) te selecteren op het tabblad van het bestand dat momenteel wordt geüpload. gebruikers kunnen het
uploaden van meerdere bestanden in de wachtrij niet annuleren, maar deze bestanden kunnen wel worden
verwijderd nadat deze zijn geüpload.
verbeteringen van de ondersteuning voor meerdere monitoren
• Als een gebruiker meerdere monitoren heeft en tijdens het delen naar video op volledig scherm schakelt,
krijgt de gebruiker de optie om video naar een andere monitor te verplaatsen. Als video niet wordt
verplaatst, wordt het delen onderbroken en schakelen de bedieningselementen naar videobediening.
• Windows-gebruikers kunnen ook secundaire monitoren delen. In dat geval schakelen de
bedieningselementen voor vergaderingen en het videodeelvenster ook naar de secundaire monitor om
eenvoudige toegang mogelijk te maken tijdens het delen.

Bekende problemen/beperkingen
Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd
Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.
Windows 8 en 8.1
• Als een presentator met Windows 8 of 8.1 zijn of haar toepassing of scherm deelt (voorheen 'bureaublad
delen'), zien andere deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen
waar deelvensters zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het
bedieningspaneel Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de
deelindicatoren. We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk
deelvensters te openen om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.
• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.
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• Het delen van Word-bestanden voor de 32-bits versie van Microsoft Office 2010 wordt niet ondersteund
in Windows 8.1. In dergelijke gevallen kunt u het beste de functie voor toepassing delen of scherm delen
gebruiken.
Ondersteuning voor Microsoft Office 2013
• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:
◦ Animaties en overgangen
◦ Ingesloten video- of audiobestanden
◦ PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster
◦ UCF-toolkit
• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementen mogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.
• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:
◦ De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.
◦ Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.
◦ Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het originele
lettertype.
◦ De grootte van vormen kan afwijken van de originele grootte.
• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.
• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 bij gebruik van de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor scherm delen (voorheen
'bureaublad delen').
• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 (64-bits) delen bij gebruik van de functie
voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
scherm delen.
Office 2010-documenten delen
Bepaalde nieuwe functies van PowerPoint 2010, zoals 3D-afbeeldingen, animatie en overgangen, worden niet
ondersteund en worden mogelijk weergegeven als statische objecten wanneer er presentaties worden gedeeld
waarin deze functies zijn gebruikt.
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Streamingmedia delen
De videoresolutie van de deelnemers wordt geoptimaliseerd naar 480p. Videobestanden met een hogere
resolutie worden aangepast tot een resolutie van 640p X 480p. Momenteel worden de volgende indelingen
van mediabestanden ondersteund: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V,
QT en MP4.
• MP4- en MOV-filmbestanden kunnen niet worden gedeeld tijdens een WebEx-vergadering als ze niet
kunnen worden afgespeeld door de geïnstalleerde QuickTime-speler
• Aanbevolen systeemvereisten voor het delen van videobestanden door de presentator:
◦ Core2-Duo E6750 @ 2,66 GHz voor VGA-bestand is vereist
◦ AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB wordt aanbevolen
◦ Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz/2,79 GHz wordt aanbevolen

HD-video
HD-video is alleen beschikbaar voor de hoofdsessie. Er is op dit moment geen ondersteuning voor deelsessies.
Video van hoge kwaliteit
Video van hoge kwaliteit is alleen beschikbaar voor de hoofdsessie. Er is op dit moment geen ondersteuning
voor deelsessies.
Beperkingen besturingssystemen
Wanneer u Solaris of Linux gebruikt, hebt u de volgende mogelijkheden niet:
• UCF PowerPoint-animaties en overgangen weergeven
• UCF-bestanden delen
• cursusmateriaal in het geheugen plaatsen voordat de sessie begint
• de indicator zien die aangeeft dat de deelnemer gereed is
• geïntegreerde WebEx-video gebruiken
• sessies opnemen met de WebEx-recorder of deze bewerken met de WebEx-opname-editor
• Een opnamebestand van een trainingssessie (WRF-indeling) afspelen op Solaris of Linux
• PCNow gebruiken
• de integratie voor Microsoft Outlook installeren
• praktijklabs uitvoeren
Het Linux-platform biedt geen ondersteuning voor de nieuwe interface, het deelvenster Trainingbeheer, delen
van videostreaming, verbeteringen voor computeraudio, nieuw deelnemervenster en toepassingen met video
van hoge kwaliteit, waaronder het toepassen van video op het volledige scherm.
Als u het Mac-platform gebruikt, hebt u de volgende mogelijkheden niet:
• Integratie met Microsoft Outlook installeren
• PowerPoint-opmerkingen in een deelvenster bekijken
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• Bestanden die geen Quicktime-filmindeling hebben tijdens een sessie afspelen (alleen .MOV en .QT
worden ondersteund)
• Snel starten gebruiken
• Deelnemers uitnodigen of herinneren vanuit het vak sessieoptie tijdens het delen van documenten,
toepassingen en bureaublad op volledig scherm
• Opties voor praktijklabs instellen
• Sessies opnemen op een lokale computer met de lokale WebEx-recorder of deze bewerken met de
WebEx-opname-editor (alleen WRF-indeling).
Zie Systeemvereisten en functieondersteuning.
Overige problemen met betrekking tot Mac
• Als een host op een Mac de presentatorrol aan een deelnemer op een Mac toewijst en tegelijkertijd de
opties Enquêtelijst, uitnodigingsopties of tabbladopties Vraag en antwoord open heeft staan, worden
deze opties niet automatisch gesloten voor de nieuwe presentator als hij of zij delen van toepassingen
of bureaublad op volledig scherm gebruikt.
• Een host kan geen sessie starten op een Mac, terwijl deze tegelijkertijd een WebEx-opname via een
netwerk bekijkt.
• Het tekstvak voor chatten en Vraag en antwoord heeft geen scrolbalk wanneer er grote hoeveelheden
tekst worden ingevoerd in het bericht
• Als een deelnemer overschakelt naar de rol van presentator terwijl deze een test doet, kan de test nog
steeds worden uitgevoerd.
• Deelnemers kunnen het menu Delen van de presentator zien tijdens het delen van het bureaublad, als
laatstgenoemde op een Intel Mac werkt.
• De webbrowser van de deelnemer wordt niet automatisch gesloten wanneer de presentator op een Mac
stopt met delen via het web
• Als de presentator tijdens het delen van het bureaublad tegelijkertijd probeert deelnemers aan deelsessies
toe te wijzen vanuit het vak Sessieopties, wordt het dialoogvenster Toewijzing door dit deelvenster
overlapt, waardoor het dialoogvenster verdwijnt als de presentator ergens op het bureaublad klikt.
• De ruimte in de schuifbalk voor enquêtes wordt altijd weergegeven, ook al is er geen schuifbalk.
Sessieopties worden altijd boven andere vensters weergegeven wanneer deze worden geopend tijdens het
delen van het bureaublad en bij gebruik van andere functies van het vak Sessieopties.
Functieverbeteringen voor Macintosh
Functieverbeteringen in deze release zijn beschikbaar voor Windows, Solaris en Linux. Verbeteringen en
meer functieondersteuning voor Macintosh zijn beschikbaar kort na deze release.
Ondersteuning mobiel apparaat
Training Center wordt momenteel niet ondersteund op mobiele apparaten.
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Praktijklabs
• Wanneer u een upgrade uitvoert van WBS 26 naar WBS 27, zullen Praktijklabs binnen een sessie tot
ongeveer 24 uur na het tijdstip van de upgrade niet alle functies hebben. Tijdens deze periode kunnen
labs worden gestart en kunnen deelnemers deze bijwonen, maar de deelnemers hebben niet de
mogelijkheid om het beheer aan elkaar door te geven of bestanden over te dragen.
• Als bestandsoverdracht voor Praktijklabs is uitgeschakeld in een aangepast sessietype, is deze functie
nog steeds beschikbaar in Praktijklabs On-demand, omdat deze wordt ondersteund in het hoofdtype
trainingssessie.
Sessies worden na beëindiging automatisch verwijderd
Als een sessie na beëindiging automatisch wordt verwijderd, zoals is opgegeven door de host, en de deelnemers
van die sessie worden ook uitgenodigd voor een Lab On-demand, ontvangen deze deelnemers geen afzeggingen
vanuit de On-demandsessie en kan de host op geen enkele wijze hun uitnodiging handmatig annuleren.
Wanneer zij echter proberen het lab bij te wonen, krijgen zij daarvoor geen toestemming.
Aandacht bijhouden
Als een deelnemer op Solaris of Unix werkt en binnen de sessie een test maakt, worden zij geacht altijd op
te letten in de sessie voor zolang zij tijdens en na het maken van de test in de sessie aanwezig zijn.
Registreren voor terugkerende sessies
Als de presentator bij enkele terugkerende sessies geregistreerde deelnemers van een latere sessie handmatig
uitnodigt in de huidige lopende sessie, verliezen zij hun registratie voor de sessie waarvoor zij zich
oorspronkelijk hebben geregistreerd en verschijnen als deelnemer van de huidige sessie in de gebruiksrapporten.
Metagegevensnaam
De metagegevensnaam kan bij de invoer van gegevens voor SCORM 2004 bepaalde speciale tekens niet
bevatten, zelfs als de oorspronkelijke sessie deze tekens wel in de titel bevat.
Registreren met een e-mailkoppeling
Als een deelnemer wordt uitgenodigd om zich te registreren voor een sessie en hiervoor klikt op de
e-mailkoppeling , wordt zijn naam niet van te voren ingevuld op het registratieformulier.
Bestanden op de hostaccount
Als uw gebruikersaccount voor hosting wordt verwijderd, blijven uw bestanden opgenomen in de toegewezen
opslagruimte van de site.
Opname via het netwerk
• De netwerkrecorder neemt niet op:
• privé chatsessies met hosts
• enquêteresultaten (tenzij de resultaten met deelnemers worden gedeeld)
• test- en deelsessies
• ARF-bestanden (Advanced Recording Format) van WebEx worden ondersteund in de UCF-viewer.
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Snel starten uitschakelen
Als uw sitebeheerder de pagina Snel starten in een sessietype uitschakelt en u een planningssjabloon voor dit
sessietype opslaat, wordt Snel starten nog steeds weergegeven in de sjabloonopties. De pagina Snel starten
wordt echter niet in de sessie weergegeven.
Dialoogvensters sluiten in de browser Firefox
Sommige dialoogvensters sluiten mogelijk niet bij gebruik van Firefox wanneer u klikt op de knop Sluiten
of op OK. Dit heeft te maken met een technische beperking in Firefox.

Samenvatting van verschillen sinds de vorige
vergrendelingsversie
In de volgende gedeelten vindt u een samenvatting van verschillen tussen vergrendelingsversie WBS29.13.10
en de vorige vergrendelingsversie, WBS28.12.2.
Moderne, vereenvoudigde vergaderervaring (Meeting Center en Event Center — Windows)
• Nieuw, modern ontwerp en overzichtelijke lay-out
• Nieuwe pictogrammen, lettertypen en kleuren
• Geconsolideerde opties op de pagina Snel starten
• Verbeterde pictogrammen voor deelvensters
• Intuïtief dialoogvenster Audio
• Verbeterd dialoogvenster Delen
• Verbeterd dialoogvenster Uitnodigen en herinneren
• De deelnemer kan Scherm delen en Toepassing delen weergeven binnen een tabblad van de vergadering
• Overgangen minimaliseren voor de deelnemer en tegelijkertijd eenvoudige toegang bieden tot videoen vergaderingsopties
• Inhoud delen en de videogrootte is eenvoudig aanpasbaar door de muis te slepen
• De notitietools en andere functies zijn eenvoudig toegankelijk
• Verticale aantekeningenbalk met bijgewerkte pictogrammen (alleen Windows)
• Eenvoudige toegang tot weergaveopties om de weergavevoorkeuren te beheren
• Nieuw en bijgewerkt pictogram Notitietools
• Verbeterde dialoogvensters
• Verbeterde meldingen
• Nieuwe pictogrammen in het bedieningspaneel Vergadering voor de presentator
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Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid van de vergaderervaring
• De rol van presentator wordt automatisch doorgegeven aan de host zodra deze deelneemt, ook als de
eerste deelnemer de presentator is geworden. De enige uitzondering is als een deelnemer inhoud deelt.
(Meeting Center)
• Hierdoor kan de rol van presentator automatisch worden doorgegeven aan degene die de controle over
de vergadering heeft
• De schermbeveiliging wordt uitgeschakeld tijdens het delen van inhoud (alle Centers)
• Zo kunnen gebruikers zich zonder onderbreking op de inhoud richten
• Op sites worden het chatvenster en het deelvenster Aantekeningen automatisch geminimaliseerd. Boven
deze deelvensters worden pictogrammen weergegeven die gebruikers kunnen selecteren om ze te openen
(Meeting Center en Event Center)
• Standaardinstellingen kunnen worden gewijzigd in Sitebeheer
Verbeterde video-ervaring (Meeting Center en Event Center - Windows)
• Nieuwe lay-outopties voor videobeheer boven aan de videoweergave in de lijst Deelnemers
• Als één gebruiker video verzendt, wordt het standaardvergadervenster voor vijftig procent gevuld met
de videoweergave (tenzij er wordt gedeeld)
• Als twee of meer personen video verzenden, wordt het videovenster automatisch veranderd in een
videominiatuurweergave
• Als er een camera wordt gedetecteerd, ziet de gebruiker een bericht om video te verzenden (alleen
Meeting Center)
• Gebruikers kunnen ook opgeven dat er standaard in alle vergaderingen video moet worden verzonden
(dit kan worden gewijzigd in de video-instellingen)
Verbeteringen voor video
• Bij inschakeling van videominiaturen en actieve video is de framesnelheid verhoogd van 6 fps naar 15
fps
• Dit biedt een goede video-ervaring op het werk, waar de bandbreedte meestal goed is.
• Het wacht-pictogram wordt na vijf seconden vervangen door een foutmelding
• Automatisch herstel van video in hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) nadat video is
uitgeschakeld vanwege lage bandbreedte.
De audiotoon voor aanmelden en afsluiten in een vergadering uitschakelen (Meeting Center)
• Nieuwe optie om de audiotoon voor aanmelden en afsluiten op elk gewenst moment te kunnen
uitschakelen tijdens de vergadering (piept of kondigt de naam aan)
• Kan indien nodig weer worden ingeschakeld
• Dit voorkomt verstoring als veel deelnemers een vergadering bijwonen of verlaten
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De host kan de vergadering verlaten zonder deze te beëindigen (Meeting Center)
• De hostrol wordt automatisch overgedragen aan een andere deelnemer als de host de vergadering vanuit
de WebEx-toepassing verlaat zonder deze te beëindigen (niet van toepassing als de host het
TelePresence-systeem gebruikt of alleen met audio deelneemt).
• Hierdoor kunnen vergaderingen doorgaan als de host voor het verlaten van de vergadering vergeet
handmatig een host toe te wijzen
Iedereen kan delen (Meeting Center)
Hierdoor kunnen deelnemers direct beginnen met het delen van inhoud zonder dat ze eerst presentator moeten
worden gemaakt. Deze optie is standaard ingeschakeld voor nieuwe sites. De host kan de optie tijdens de
vergadering uitschakelen.
Nieuw ontwerp voor WebEx-pagina's en toegankelijkheidsupdates
• Verbeterde toegankelijkheid en vereenvoudigde gebruikerservaring
◦ Aanmeldingspagina
◦ Vergaderagenda ('Door vergaderingen bladeren')
• Vergaderplanner (vergelijking)
• Geavanceerde planner
• De pagina 'Welkom' heet nu 'Start'
• Wijzigingen voor Eén-klik-vergaderingen:
◦ De opdracht 'Eén-klik-vergadering' heet nu 'Nu vergaderen'
◦ Hiermee wordt standaard een vergadering in uw persoonlijke ruimte gestart
◦ Bericht om de gebruiker te laten weten dat 'Nu vergaderen' een vergadering in uw persoonlijke
ruimte start
◦ Gebruikers kunnen de oude dynamische koppeling herstellen in Voorkeuren
• Geconsolideerde agendaweergaven
• Planner
• Optiewijziging voor vergaderingsregistratie
• Introductie van HTML-e-mailsjablonen voor Meeting Center
• Pagina Deelnemen (pagina met vergaderdetails)
• Niet-vernieuwende pagina's Deelnemen hebben minimale wijzigingen voor consistentie gekregen
• De ervaring bij deelnemen aan een vergadering
◦ Een snellere en overzichtelijkere deelname-ervaring
◦ Sneller aan vergaderingen deelnemen
◦ Verlaagde verbindingstijd
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◦ Geoptimaliseerde API's
◦ Neem tot *dertig procent sneller deel (de snelheid hangt af van netwerk- en computersnelheid)
• Overzichtelijke deelname-ervaring
◦ Geeft het vergadervenster sneller weer
◦ Eenvoudige deelnamepagina's
◦ Verwijderde pop-upberichten over de verbinding
◦ De laadstatus wordt overzichtelijk gepresenteerd in de vergadering
• Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid
• Toegang tot technische ondersteuning tijdens een vergadering (alleen beschikbaar voor WebEx
CCA-klanten (Cloud-Connected Audio) en de ondersteuning is alleen voor audio)
Nieuw ontwerp van de gebeurteniservaring in Event Center (Windows)
Moderne, vereenvoudigde vergaderervaring
• Nieuwe, moderne weergave en overzichtelijke lay-out
• Nieuwe pictogrammen, lettertypen en kleuren
• Geconsolideerde opties voor Snel starten
• Verbeterde pictogrammen voor deelvensters
• Bijgewerkte vragen en antwoorden
◦ Beantwoorde vragen in het blauw
◦ Onbeantwoorde vragen in het oranje
• Bijgewerkt dialoogvenster Geluidsuitzending
• Nieuwe pictogrammen, lettertypen en kleuren
Persoonlijke ruimten (alleen Meeting Center)
• Speciale persoonlijke ruimte voor Meeting Center
• Permanente gepersonaliseerde videoconferentieruimte
• Wat zijn persoonlijke ruimten en wat is CMR Cloud? Uw persoonlijke ruimte is een eenvoudig te
onthouden bestemming voor vergaderingen.
◦ Elke WebEx Meeting Center-host heeft een persoonlijke ruimte
◦ Permanent
◦ Vanity URL
◦ Lobbybeheer door de host (ruimtevergrendeling)
◦ Persoonlijke ruimten met CMR Cloud bieden alle mogelijkheden van een persoonlijke ruimte plus:
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◦ WebEx Video Bridge - cloudgebaseerde videobridging waarmee gebruikers kunnen deelnemen
vanaf elk op standaarden gebaseerd video-eindpunt
◦ Video-id
◦ Abonnement op invoegservice is vereist
◦ Uw startpagina wordt de pagina van uw persoonlijke ruimte
◦ Lobbybeheer door de host
◦ Berichten tijdens het delen (u kunt dit bericht selecteren om uw hele lobby weer te geven)

Snel vergaderingen plannen vanuit Outlook met de Mac-productiviteitstools
Ga naar het gedeelte Ondersteuning van uw site om de Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools te
downloaden:
• Ga naar het gedeelte Ondersteuning van uw site en selecteer Downloads.
• Als u een Mac-besturingssysteem hebt, wordt u naar de downloadpagina van de productiviteitstools
voor de Mac geleid. (De productiviteitstools zijn ook beschikbaar voor Windows.)
• U hoeft geen site-URL in te voeren omdat de site-URL vooraf wordt ingevuld tijdens het downloaden
van de WebEx-site
• Meld u aan door uw e-mail en wachtwoord in te voeren
• Schakelen tussen sites is eenvoudig. U kunt zich afmelden en de URL van een andere site invoeren. De
nieuwe site-URL wordt onthouden
• De Mac-versie van de productiviteitstools heeft een handig menu op de Mac-werkbalk, dat u eenvoudig
kunt openen door de WebEx-bal op de werkbalk te selecteren
◦ De belangrijkste functies, Nu vergaderen en Vergadering plannen, worden bovenaan weergegeven
◦ Start een directe vergadering met Nu vergaderen
◦ Selecteer Vergadering plannen om een Outlook-afspraak te plannen
◦ Kan logbestanden verzenden naar de technische ondersteuning van WebEx
• WebEx-integratie met Microsoft Outlook voor Mac
◦ Selecteer Nu vergaderen binnen Outlook om een directe vergadering te starten
◦ Handig vergaderingen plannen via Outlook. Als u Vergadering plannen selecteert, wordt een
nieuw afspraakbericht of agenda-item weergegeven
◦ Voer uw vergaderonderwerp, datum en tijd in en nodig deelnemers uit zoals u dat normaal gesproken
zou doen.
◦ U kunt ook beginnen met een gewoon agenda-item en WebEx eraan toevoegen. Plan verschillende
WebEx-vergaderingen door de knop WebEx-instelling wijzigen te selecteren
◦ U kunt een sjabloon voor een persoonlijke vergadering opslaan via de opties die u altijd
gebruikt om snel te plannen
◦ U kunt de opties ook wijzigen in de geavanceerde instellingen
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◦ U kunt nu uitzonderingen maken op een reeks terugkerende vergaderingen, behalve voor
hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence)

Profiel- en voorkeuroptimalisatie
De gedeelten Mijn WebEx en Mijn WebEx-profiel zijn geoptimaliseerd in de volgende nieuwe gedeelten:
• Profiel
• Voorkeuren
• Voorkeuren: Algemeen
• Voorkeuren: Nu vergaderen
• Voorkeuren: Audio-instellingen
• Voorkeuren: Persoonlijke ruimte, planningssjablonen, planningsopties, Support Center
Breedbandaudio en audioprompts
Verbeterde audio-ervaring met breedbandaudio in WebEx VOIP
• Zowel vergaderingen met alleen VOIP als vergaderingen met WebEx-audio ondersteunen breedbandaudio
• Windows-, Mac- en Linux-bureaubladtoepassingen en toepassingen voor Apple iPhone- en iPad-apparaten
en mobiele Android-apparaten worden ondersteund
• Netwerkopnamen voor vergaderingen met alleen VOIP
• De breedbandaudiocodec (OPUS) is nu de standaardcodec voor WebEx VOIP-deelnemers
• Niet ondersteund in de breedbandcodec
• Solaris-bureaubladtoepassingen, de mobiele Windows-toepassing en de mobiele Blackberry-toepassingen
blijven smalband. Als deelnemers vanuit een van deze toepassingen deelnemen, gebruikt de hele
vergadering smalband.
• Opnemen en afspelen via NBR is ondersteund voor WebEx-audiovergaderingen
Waarom WebEx VOIP is verbeterd
• Superieure vergaderervaring met breedbandaudio
• Breedbandaudio verwijst ook naar HD voice. Breedbandaudio heeft een breder frequentiebereik en biedt
daardoor helderdere audioverbindingen
• De OPUS-codec heeft superieure Packet Loss Concealment (PLC) en Forward Error Correction (FEC)
en is beter bestand tegen pakketverlies. Het gevolg is een betere audiokwaliteit in niet-optimale
omstandigheden.
• Een beter ruisonderdrukkingsalgoritme. Een aanzienlijk betere ervaring bij gebruik van audio via een
computer, ook zonder headset
• Verbeterde jitterbuffer voor VoIP-verkeer op UDP-basis
• Minder vertraging en gegevensverlies met een kleinere samplinggrootte voor pakketten van 20 ms.
Audioprompts: Details van de gebruikerservaring
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• Inbellen:
◦ Als er meerdere talen zijn ingesteld voor het land waarvan de gebruiker belt, hoort de gebruiker
'Welkom bij WebEx' in de eerste taal, gevolgd door 'Om door te gaan in <first language> drukt u
op 1 gevolgd door een #. Om door te gaan in <second language> drukt u op 2 gevolgd door een
#,' enzovoort.
◦ Zodra de gebruiker een keuze heeft gemaakt, worden alle volgende vragen in die taal gesteld.
◦ Als er niet meerdere talen zijn ingesteld, hoort de gebruiker 'Welkom bij WebEx' en worden alle
volgende vragen in de standaardtaal van de bridge gesteld (altijd Amerikaans of Brits Engels).
• Bel mij:
◦ Als de gebruiker de Bel mij-service selecteert voor een land waarvoor een andere taal dan het
Engels is toegewezen, hoort de gebruiker de toegewezen taal het eerst en wordt de vraag herhaald
in het Engels.
• Overige wijzigingen
• De toon voor aanmelden en afsluiten in een vergadering is gewijzigd om te voorkomen dat de toon
per ongeluk wordt geïnterpreteerd als een DTMF-opdracht
• Kleine wijzigingen in vraagteksten om de nieuwste stijlrichtlijnen te volgen. We gebruiken nu
bijvoorbeeld het woord 'vergadering' in plaats van 'conferentie'.
• Niet-essentiële vragen over inbellen en terugbellen zijn verwijderd om de ervaring bij audiodeelname
te verkorten

Wijzigingen in Sitebeheer
• De bestaande branding is behouden - vereenvoudigde branding
• HTML-e-mailsjablonen met HTML - sorteren
• HTML en platte tekst
• E-mailsjablonen - de standaard herstellen
• E-mailsjablonen - wat te verwachten
• Instellingen voor Mac-productiviteitstools
• Gedeactiveerd hostaccount - als een hostaccount is gedeactiveerd:
• Geplande vergaderingen of gebeurtenissen voor de gedeactiveerde gebruiker kunnen niet worden
gestart
• De alternatieve host kan de vergadering of gebeurtenis niet starten
• Plannen namens de gedeactiveerde host kan niet worden gestart
• Het bericht wordt weergegeven dat de host niet meer actief is en de knop Deelnemen is gedeactiveerd
• Er zijn geen herinneringen voor vergaderingen of gebeurtenissen en er is geen audio
• Meeting Center - door vergaderingen bladeren - de knop Start is verwijderd
• Event Center - de registratiekoppeling is verwijderd uit de lijst met gebeurtenissen
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• Event Center - de registratiekoppeling is verwijderd
• Training Center - in de deelnemersweergave wordt het bericht weergegeven dat de host is
gedeactiveerd en dat de knop Nu deelnemen is verwijderd
• Van toepassing op Meeting Center, Event Center en Training Center
• Deelnemersprivileges - documenten afdrukken of opslaan
• Vergaderingsplanner
• De host kan de mogelijkheid documenten af te drukken of op te slaan uitschakelen of inschakelen
• Indien ingeschakeld heeft de deelnemer de mogelijkheid een document (niet een bureaublad) dat
de host deelt op te slaan of af te drukken

Integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)
Dankzij de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence) in de WebEx-productiviteitstools kunnen
gebruikers hybride CMR-vergaderingen starten die WebEx Meeting Center en Cisco TelePresence gebruiken.
Sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor de productiviteitstools
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht voor sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor de productiviteitstools
tussen WBS28.9 en WSB29.13:
• WBS28.9 tot WBS28.12.27 — als hybride CMR niet is ingeschakeld op de site, zijn er in de
Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools twee sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor
vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio: een
voor hosts, met de sleutel en toegangscode van de host, en een voor deelnemers, zonder de sleutel en
toegangscode van de host. Als hybride CMR is ingeschakeld op de site, is er maar één sjabloon voor
e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx,
persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel
en toegangscode van de host.
• WBS29.11 tot WBS29.13.2 — in de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools is er maar één
sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen
voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie
zonder de sleutel en toegangscode van de host.
• WBS29.13.10 — voor vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen
met alleen audio zijn weer twee sjablonen voor e-mailuitnodigingen beschikbaar in de Windows-versie
van de WebEx-productiviteitstools: een voor deelnemers en een voor hosts. Deze laatste bevat de sleutel
en toegangscode van de host. Hybride CMR-vergaderingen ondersteunen nog steeds slechts één sjabloon
voor e-mailuitnodigingen. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host.
• WBS29.8 tot WBS29.13.10 — in de Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools is er maar één
sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen
voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie
zonder de sleutel en toegangscode van de host.
Zie Productiviteitstools voor meer informatie.
Gebruiksverbeteringen voor de integratie van hybride CMR in de productiviteitstools
In WBS29 zijn gebruiksverbeteringen toegevoegd voor de integratie van hybride CMR in de productiviteitstools,
waaronder helpteksten en knopinfo voor nieuwe gebruikers, samenvouwbare deelvensters met
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Samenvatting van verschillen sinds de vorige vergrendelingsversie

vergaderingsopties en statusindicatoren om te laten zien of er een WebEx-vergadering is toegevoegd en er
TelePresence-bronnen zijn gereserveerd.
Opnameondersteuning voor hybride CMR-vergaderingen
Vanaf WBS29 kunt u video, audio, delen, chat en enquêtes voor hybride CMR-vergaderingen opnemen. U
hoeft alleen op Opnemen te drukken zoals u dat normaal gesproken zou doen. Zie Veelgestelde vragen over
opnemen en afspelen in http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-user-guide-list.html voor meer informatie.
Mensen toestaan om deel te nemen met behulp van WebEx
Vanaf WBS29 blijft de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx in het dialoogvenster
Vergaderingsopties voor een hybride CMR-vergadering niet meer behouden. Dat wil zeggen dat deze optie
niet meer ingeschakeld blijft als deze werd ingeschakeld voor een vorige vergadering. Als u gebruikers wilt
toestaan deel te nemen met WebEx, moet u dit vak opnieuw inschakelen voor elke hybride CMR-vergadering.
De weergave van hybride CMR-vergaderingen in de lijst Mijn vergaderingen
Bepaalde problemen met het weergeven van hybride CMR-vergaderingen in Mijn WebEx > Mijn vergaderingen
zijn opgelost.
Andere WebEx-functies
Bepaalde functies zijn toegevoegd of verbeterd voor vergaderingen alleen voor WebEx die nog niet volledig
worden ondersteund in hybride CMR-vergaderingen:
• Uitzonderingen op een reeks terugkerende vergaderingen worden niet ondersteund voor hybride
CMR-vergaderingen. Meer informatie vindt u in het gedeelte Problemen met de integratie van hybride
CMR (WebEx-geactiveerde TelePresence) in Bekende problemen/beperkingen van Collaboration Meeting
Rooms (CMR).
• Persoonlijke ruimten worden niet ondersteund voor hybride CMR-vergaderingen.
• Deelnemers vanaf iPads, iPhones en Android-apparaten kunnen geen inhoud delen in hybride
CMR-vergaderingen.
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Waarschuwingen
• Opgeloste waarschuwingen, pagina 21

Opgeloste waarschuwingen
De waarschuwingen in de onderstaande tabel beschrijven problemen die in deze release zijn opgelost.
Tabel 1: Opgeloste waarschuwingen in release 29.13

Bugnummer

Ernstniveau

Beschrijving

Beïnvloed
productgebied

CSCus79914

3

Het bureaublad kan niet
op het tweede
beeldscherm worden
gedeeld bij gebruik van
de instelling 150 dpi

Alle

CSCus81797

3

Vertraging bij de
weergave van de pagina
Mijn vergaderingen

Alle

CSCut22150

3

Onjuiste Kanji-tekens op Alle
de pagina Mijn WebEx

CSCus79887

2

Problemen met het starten Alle
van een vergadering met
Mac OS 10.8 en 10.9

CSCut20168

3

Kan geen opnamebestand Alle
afspelen in Mac OS dat is
ingesteld op de Japanse
taal
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CSCut24045

2

De Mac-client detecteert Alle
het
standaardaudioapparaat
niet correct als Airplay
wordt gedetecteerd

CSCut41682

2

Fouten bij deelname op
de Mac-client

CSCut51432

2

Kan geen opname
Alle
converteren naar MP4 in
de NBR-speler

CSCut13245

3

Als de waarde van de
relaystatus leeg is, volgt
doorsturing naar een
foutpagina

CSCus90729

3

Alle dempen/dempen van Event Center
alle opheffen werkt niet
correct

CSCus94228

3

Er is een woord verkeerd Event Center
gespeld in het bericht dat
de microfoon niet is
gedetecteerd

CSCus64329

3

Een persoonlijke ruimte Meeting Center
kan nog steeds door de
host worden gestart als de
sessielimiet 1 is

CSCus67309

3

Fouten bij deelname via
de browser Chrome in
Windows XP en Vista

CSCus73944

3

E-mailuitnodigingen voor Meeting Center
persoonlijke ruimten
geven sitenamen met
aliassen niet correct weer

CSCus86557

3

De host kan vanuit Jabber Meeting Center
geen Nu
vergaderen-sessie starten
via een persoonlijke
ruimte
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CSCus88215

3

De namen van gebruikers Meeting Center
met speciale tekens in de
naam worden niet correct
weergegeven wanneer ze
deelnemen

CSCus80914

3

Onjuiste toegangscode in Meeting Center
Mac

CSCut19109

3

Opstarten van de
WebEx-vergaderclient
mislukt

Meeting Center

CSCus66962

3

Video van de actieve
spreker schakelt naar de
verkeerde spreker in
hybride CMR

Meeting Center

CSCut15094

3

Kan geen MP4-bestanden Meeting Center
delen in een vergadering

CSCut34028

3

Gebruikers van de
Meeting Center
mobiele Android-client
horen geen pc-geluid in
vergaderingen met alleen
VoIP

CSCut20624

2

Deelnemers kunnen
video's die door de
presentator worden
gedeeld, niet bekijken

CSCut38101

3

De starttijd is niet correct Meeting Center
in Internet Explorer 9

CSCut31393

2

Audio is ingeschakeld
Meeting Center
voor deelnemers voordat
de host deelneemt aan de
vergadering

CSCut36892

2

Een vergadering kan niet Meeting Center
starten in Windows 8.1

CSCut44690

2

Deelnemers wordt
Meeting Center
gevraagd naar een
vergaderingswachtwoord
op de mobiele client

Meeting Center
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CSCut48781

3

Een deelnemer kan niet
vóór de host deelnemen
als de tijd om vóór de
host deel te nemen is
bereikt

CSCus81699

3

Hybride TSP-audio: De Meeting Center
knop voor het toetsenblok
is niet ingeschakeld op de
Mac-client

CSCus92716

3

Een persoonlijke ruimte
mag niet worden
ingeschakeld voor een
gebruiker van Cisco
WebEx Meetings

CSCus84382

3

Registratie-id geeft nullen Training Center
weer in Training
Center-sessies

CSCut42457

3

Op een Mac worden
onjuiste internationale
inbelnummers
weergegeven

CSCus92250

2

Eenmalige aanmelding bij Productiviteitstools
de productiviteitstools
werkt niet bij gebruik van
een doorstuur-URL van
de site

CSCus74677

3

Foutbericht van de
Productiviteitstools
productiviteitstools is niet
helder wanneer
netwerkfouten optreden

CSCut06959

2

Fout bij eenmalige
Productiviteitstools
aanmelding bij de
Mac-productiviteitstools

CSCut19686

3

De klant kan de
productiviteitstools niet
gebruiken om een
ondersteuningssessie op
te zetten
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CSCut26273

2

Kan geen hybride
Productiviteitstools
CMR-vergadering
plannen in de
Mac-productiviteitstools

CSCut28819

3

In de
Productiviteitstools
Mac-productiviteitstools
wordt een enkele
vergadering van een reeks
terugkerende
vergaderingen niet correct
verwijderd

CSCut26660

3

Bij het downloaden van Productiviteitstools
de productiviteitstools
wordt de markering van
automatisch bijwerken in
Sitebeheer niet gevolgd

CSCus92171

2

De menu-optie voor
Productiviteitstools
hybride CMR wordt
weergegeven terwijl de
optie voor hybride CMR
is uitgeschakeld

CSCut13308

3

De PCN-knop wordt
Productiviteitstools
weergegeven terwijl PCN
is uitgeschakeld

CSCut26557

3

Kan niet deelnemen via
nummer in de
productiviteitstools

Productiviteitstools

CSCut38794

3

Host kan Nu vergaderen
niet starten

Productiviteitstools

CSCut53357,
CSCut53220,
CSCut47546

3

Planningsfouten voor
gebruikers van Lotus
Notes

Productiviteitstools

CSCut59164

3

Bij het plannen van
Productiviteitstools
hybride
CMR-vergaderingen in de
Mac-productiviteitstools
wordt de videopincode
niet gemaakt in TMS en
wordt de pincode niet
weergegeven in de
vergaderingsmelding
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CSCus76213

3

De status van de
Productiviteitstools
deelnemer is niet gelijk in
het registratie- en
deelnamerapport

CSCus97521

3

Kan geen
Productiviteitstools
Eén-klik-vergadering
starten na de upgrade naar
WBS29.12.3

CSCut15719

3

%MeetingNumberNS%
in WBS29.12 werkt niet
met het sjabloon van de
productiviteitstools

Productiviteitstools

CSCus76998

3

Kan gebruikers niet
exporteren

Sitebeheer

CSCut28493

3

Functie voor het
exporteren van een
gebruiker mislukt soms

Sitebeheer
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Systeemvereisten en functieondersteuning
Dit document beschrijft beschikbare functies, bekende problemen en eventuele beperkingen die u mogelijk
ondervindt bij het gebruik van WebEx-diensten met diverse besturingssystemen en webbrowsers.

Opmerking

WebEx biedt ondersteuning voor Linux-distributies zolang wordt voldaan aan de volgende vereisten:
• Kernel: 2.6 of hoger
• X Lib: compatibel met X11R6 of hoger
• C++ Lib: libstdc++ 6
• Bureaubladomgeving: XFce 4.0 of hoger, KDE, Ximian, Gnome
• GDK/GTK+-versie: 2.0 of hoger
• Glib: 2.0 of hoger
• Java 1.6

• Ondersteunde talen, pagina 28
• Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers, pagina 29
• Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor Windows XP en Internet Explorer 6,
pagina 30
• Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp, pagina 30
• Functies voor meerdere platformen, pagina 31
• Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen, pagina 41
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Ondersteunde talen

Ondersteunde talen
Taal

Meeting Center

Chinees
(vereenvoudigd)

1

Event Center

Training Center

Support Center

Ja

Ja

Ja

Ja

Chinees
(traditioneel)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nederlands

Ja

Ja

Ja

Ja

DUTCHNE
correction

Ja

Ja

Ja

Ja

Frans

Ja

Ja

Ja

Ja

Duits

Ja

Ja

Ja

Ja

Italiaans

Ja

Ja

Ja

Ja

Japans

Ja

Ja

Ja

Ja

Koreaans

Ja

Nee

Ja

Ja

Portugees (Brazilië) Ja

Ja

Ja

Ja

Russisch

Ja

Ja

Ja

Ja

Spaans (Europees)

Ja

Ja

Ja

Ja

Spaans
(Latijns-Amerika)

Ja

Ja

Ja

Ja

Zweeds

Ja

Nee

Nee

Nee

1 Voor de Mac zijn gelokaliseerde talen alleen beschikbaar voor Meeting Center. In Training Center, Event Center en Support Center worden de gelokaliseerde
talen niet ondersteund.
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Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers

Ondersteuning voor besturingssystemen en browsers
Windows

1

Mac OS X

Besturingssystemen

2003 Server, Vista
10.6, 10.7, 10.8, 10.9,
32-bits/64-bits, Windows 10.10
7 32-bits/64-bits,
Windows 8
32-bits/64-bits, Windows
8.1 32-bits/64-bits

Beschikbare
WebEx-services

Alle services

2

Linux

Ubuntu 10x en 11x
(Gnome), Red Hat 5, 6,
Open SuSE 11.4 Fedora
15, 16 (allen 32-bits)

Meeting Center Training Meeting Center Event
Center Event Center Sales Center Training Center
Center Remote Support Remote Support

Minimale systeemvereisten
Processor

Intel Core2 Duo CPU
2.XX GHz of
AMD-processor (2 GB
RAM aanbevolen)

Intel (512 MB RAM of
meer aanbevolen)

Intel of AMD x86

JavaScript

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript en cookies
ingeschakeld

JavaScript en cookies
ingeschakeld

Overige

Active X ingeschakeld
(deblokkering voor IE
wordt aanbevolen) Java 6
of hoger

Java 6, libstdc++ 6.0,
GNOME/KDE-venstersysteem

Browsers
Internet Explorer

6, 7, 8 (32-bits/64-bits), 9
(32-bits/64-bits), 10
(32-bits/64-bits), 11
(32-bits/64-bits)

Mozilla
Firefox3

Meest recent

Safari
Chrome3

Meest recent

Meest recent

5, 6, 7, 8
Nieuwste 32-bits/64-bits Nieuwste 32-bits/64-bits

1

Deelnemen aan een vergadering op een Mac
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Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor Windows XP en Internet Explorer 6

• Vanaf Mac OS X 10.7 biedt Apple Java niet meer aan als onderdeel van het besturingssysteem van de
Mac. Aangezien WebEx voorheen vertrouwde op de browserinvoegtoepassing van Java voor het
automatisch downloaden van de vergadertoepassing voor nieuwe gebruikers, hadden die personen die
Java niet hadden geïnstalleerd problemen om aan een vergadering deel te nemen. We zijn nu niet meer
afhankelijk van Java. In plaats daarvan wordt de gebruiker gevraagd een kleine invoegtoepassing te
installeren die de installatie van de vergadertoepassing afhandelt en vervolgens de vergadering start.
• Wanneer u voor het eerst een gebeurtenis start of eraan deelneemt via Event Center in Safari 6.X en
Safari 7, treedt een probleem op. Nadat u WebEx hebt geïnstalleerd, is voor Safari vereist dat u de
invoegtoepassing vertrouwt voor de site die u gebruikt om de gebeurtenis te starten of om aan de
gebeurtenis deel te nemen. Daarna wordt de pagina vernieuwd, maar kunt u nog niet deelnemen aan de
gebeurtenis. Om deel te nemen, gaat u terug naar de koppeling die u oorspronkelijk hebt geselecteerd.
Zo kunt u deelnemen aan de gebeurtenis.
2

Linux wordt niet ondersteund voor persoonlijke ruimten.

3

WebEx gebruiken in Chrome
• De ondersteuning voor NPAPI in Chrome wordt opgeheven. Daarom is er vanaf Chrome 38 een nieuwe
deelnamemethode beschikbaar voor het gebruik van WebEx, waarbij een Chrome-extensie wordt gebruikt.
Bij het eerste gebruik van WebEx in Chrome worden gebruikers door een eenmalig proces geleid om
de extensie toe te voegen en de WebEx-toepassing bij te werken. Na de eerste keer kunnen gebruikers
deelnemen zonder de extra stappen te doorlopen.

Aankondiging van de beëindiging van de ondersteuning voor
Windows XP en Internet Explorer 6
Zoals u misschien weet, heeft Microsoft aangekondigd dat Windows XP vanaf 8 april 2014 niet langer wordt
ondersteund. Als u Windows XP gebruikt, raden we u sterk aan te upgraden naar een ondersteunde versie van
Windows. We begrijpen dat niet iedereen kan voldoen aan de planning van Microsoft, dus zal WebEx
ondersteuning voor Windows XP blijven bieden tot het einde van 2014. Er geldt hier één uitzondering: als er
een probleem optreedt met Windows XP waarvoor wijzigingen in Microsoft vereist zijn, kan WebEx dit
probleem niet oplossen, omdat Microsoft niet langer updates biedt. Vanaf januari 2015 biedt WebEx niet
langer ondersteuning voor Windows XP. We raden u aan vóór deze datum naar een ondersteunde versie van
Windows te upgraden.
Om op de hoogte te blijven van de huidige internetstandaarden, ondersteunt WebEx Internet Explorer 6 vanaf
versie WBS29.8 niet langer. We raden u aan te upgraden naar een recentere versie van Internet Explorer of
een andere browser te gebruiken voordat uw WebEx-site wordt bijgewerkt naar WBS29.8.

Ondersteuning voor Citrix XenDesktop en XenApp
Aanvullende ondersteuning voor Citrix XenDesktop 5.0, 5.5, 7.0 en XenApp 6.5, waarbij voor het
besturingssysteem van de host en het virtuele besturingssysteem Windows (Windows XP of Windows 7)
wordt gebruikt. Host OS is het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op de lokale computer van de
eindgebruiker. Virtual OS is het besturingssysteem dat door de server wordt geleverd.
Zie Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen voor aanvullende informatie.
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Functies voor meerdere platformen
Deze functies worden in alle WebEx-services ondersteund.
Meeting Center
Windows

Mac OS X

Linux

Vergaderingen hosten

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan
vergaderingen

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

De indicator Deelnemer
gereed

Ja

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

Transcriptie van
vergadering verzenden

Ja

Nee

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Toepassingen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja
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Windows

Mac OS X

Linux

Ja

Ja

Ja

Extern bureaubladbeheer Ja

Ja

Ja

Extern toepassingsbeheer Ja

Ja

Ja

Extern webbrowserbeheer Ja

Ja

Ja

Extern beheer
bureaubladen

Ja

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen

alleen weergeven

alleen weergeven

Presentaties automatisch Ja
afspelen

Ja

Ja

Automatisch door
presentaties bladeren

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Ja

Ja

Nee

Videoweergave op
volledig scherm met
HD-video

Ja

Ja

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Ja

Ja

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Ja

Ja

Audio van derden (TSP)

Ja

Ja

Ja

Persoonlijke confereren

Ja

Ja

Ja

Webinhoud delen

Ja
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Functies voor meerdere platformen

Windows

Mac OS X

Linux

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Polling

Ja

Ja

Ja

Afdrukken

Ja

Nee

Nee

Bestandsoverdracht (Via Basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Opmerkingen en
ondertiteling

Ja

Ja

Ja

Tabblad aangepaste
informatie

Ja

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Event Center
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Windows

Mac OS X

Linux

Hostgebeurtenissen

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan
gebeurtenissen

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

De indicator Deelnemer
gereed

Nee

Ja

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Panelleden

Ja

Ja

Ja

V&A

Ja

Ja

Ja

Toepassingen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

Webinhoud delen

Ja

Ja

alleen weergeven

alleen weergeven

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen
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Windows

Mac OS X

Linux

Presentaties automatisch Ja
afspelen

Ja

Ja

Automatisch door
presentaties bladeren

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Nee

Nee

Videoweergave op
Ja
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

Ja

Ja

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Nee
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Windows

Mac OS X

Linux

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Polling

Ja

Ja

Ja

Afdrukken

Ja

Nee

Nee

Bestandsoverdracht (Via Basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Tabblad aangepaste
informatie

Ja

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Nee

Nee

Windows

Mac OS X

Linux

Ondersteuningssessie
hosten

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan
ondersteuningssessie

Ja

Ja

Ja

Sessies opnemen

Ja

Nee

Nee

Externe computertoegang Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Bestanden delen en
aantekeningen maken

Ja

Nee

Nee

Support Center
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Windows

Mac OS X

Linux

Webinhoud delen
(vertegenwoordiger
klantenservice)

Ja

Nee

Nee

Webinhoud bekijken
(klant)

Ja

Ja

Nee

Extern afdrukken

Ja

Nee

Nee

Chatten

Ja

Ja

Ja

Externe computer
opnieuw opstarten en
aansluiten (veilige
modus)

Ja

Nee

Nee

Systeeminformatie van
gebruiker weergeven

Ja

Beperkt

Beperkt

Aanmelden als andere
gebruiker

Ja

Nee

Nee

Video van hoge kwaliteit Ja

Nee

Nee

HD-video

Nee

Nee

Videoweergave op
Ja, maar zonder
volledig scherm met
miniaturen
video van hoge kwaliteit

Nee

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Nee

Nee

Nee

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Nee

Nee

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Nee

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)
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Windows

Mac OS X

Linux

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

basis

basis

Windows

Mac OS X

Linux

Trainingssessies hosten

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan
trainingssessies

Ja

Ja

Ja

Deelnemen aan de
Ja
teleconferentie voordat de
host aanwezig is

Ja

Ja

De indicator Deelnemer
gereed

Ja

Ja

Ja

Deelsessies

Ja

Ja

Ja

Praktijklabsessies

Ja

Ja

Nee

Bestandsoverdracht (Via Basis of geavanceerd
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

Training Center
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Windows

Mac OS X

Linux

V&A

Ja

Ja

Ja

Tabblad Snel starten
(voor het uitnodigen en
herinneren van
deelnemers)

Ja

Ja

Nee

Power Panels (Levert
Ja
deelnemers beelden op
volledig scherm terwijl de
hosts met behulp van
besturingselementen de
vergaderingsactiviteit
privé achter de schermen
beheren)

Ja

Nee

Toepassingen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Webinhoudbrowsers
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

Ja

Bureaubladen delen en
aantekeningen maken

Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

Bureaublad delen

Ja

Ja

Ja

Extern toepassingsbeheer Ja

Ja

Ja

Bestanden en whiteboards Ja
delen en aantekeningen
maken

Ja

Ja

PowerPoint-animaties en Ja
-overgangen

alleen weergeven

alleen weergeven

Presentaties automatisch Nee
afspelen

Nee

Nee

Chatten

Ja

Ja

Ja

Video van hoge kwaliteit Ja

Ja

alleen weergeven

HD-video

Ja

Nee

Ja
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Windows

Mac OS X

Linux

Videoweergave op
Ja
volledig scherm met
video van hoge kwaliteit

Ja

Nee

Video met actieve
spreker-technologie

Ja

Ja

Ja

Videoverwerking
offloaden naar GPU

Nee

Nee

Nee

Zelfweergave bij het
verzenden van video

Ja

Ja

Nee

WebEx Audio

Ja

Ja

Ja

Cisco Unified
MeetingPlace versie 8.x
Audio

Ja

Nee

Nee

Audio van derden (TSP)

Ja

Nee

Nee

Geïntegreerde
internettelefoon (VoIP)

Ja

Ja

Ja

Opnemen van cliëntzijde Ja
(WRF)

Nee

Nee

Opname via het netwerk
(ARF)

Ja

Ja

Ja

Zelfstandig afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Nee

In browser afspelen
(WRF/ARF)

Ja

Ja

Ja

Opnamen bewerken
(WRF)

Ja

Nee

Nee

Polling

Ja

Ja

Ja

Offline enquête-editor

Ja

Nee

Nee

De naam van tabbladen
wijzigen (voor het delen
van bestanden en
enquêtes)

Ja

Ja

Nee

Afdrukken

Ja

Nee

Nee
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Windows

Mac OS X

Linux

Bestandsoverdracht (Via basis
basisoverdracht kunt u
bestanden in een
afzonderlijk venster
publiceren, zodat
deelnemers deze kunnen
downloaden. Via
geavanceerde overdracht
kunt u bestanden of
mappen naar of van de
computer van iemand
anders overbrengen.)

basis

basis

Multimediabestanden

Ja

ja (QuickTime)

Nee

Zwevende
pictogrammenbalk

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Integratie van 32-bits en Ja
64-bits Microsoft Outlook

Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platformen
Deze sectie bevat bekende problemen en beperkingen over de browsers en besturingssystemen die door WebEx
worden ondersteund. Zie de afzonderlijke release-opmerkingen voor elke service voor informatie over andere
bekende problemen.
Presentatiestudio on-demand
• Presentatiestudio biedt geen ondersteuning voor OpenSolaris en nieuwere versies van Linux-distributies.
Linux 64-bits ondersteuning
• 64-bits Linux-distributies worden officieel niet ondersteund.
• Firefox 64-bits wordt niet ondersteund.
Ondersteuning voor Microsoft Office 2010
• UCF-toolkit wordt niet ondersteund met 64-bits Microsoft Office 2010.
• De nieuwe animaties, overgangen en 3D-afbeeldingen die in Microsoft Office 2010 zijn geïntroduceerd,
worden niet ondersteund.
• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Ondersteuning voor Microsoft Office 2013
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• Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens
het delen van PowerPoint 2013-bestanden:
• Animaties en overgangen
• Ingesloten video- of audiobestanden
• PowerPoint-opmerkingen in een speciaal deelvenster
• UCF-toolkit
• Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementen mogelijk niet ondersteund.
We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een
WebEx-vergadering.
• In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:
• De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.
• Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.
• Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het oorspronkelijke
lettertype.
• De grootte van vormen kan afwijken van de oorspronkelijke grootte.
• Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus,
wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel
weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.
• U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van
de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de
functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 en 8.1 met de functie voor bestanden delen.
Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor bureaublad delen.
• U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 en 8.1 (64-bits) delen met de functie voor
bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor
bureaublad delen.
Windows 2000
Vanaf deze versie wordt Windows 2000 niet meer ondersteund. Gebruikers van Windows 2000 kunnen
mogelijk nog wel deelnemen aan vergaderingen, maar dit is geen garantie.
Mac OS
• Gebruikers van Mac OS X 10.5 of eerder kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.
• Gebruikers van het Mac PowerPC-platform kunnen geen verbinding meer maken met een
WebEx-vergadering.
• De WebEx-speler voor netwerkopnamen biedt geen ondersteuning voor het converteren van opnamen
naar de MP4-indeling op Mac-systemen.
Firefox 4.0 of later
Het Windows-besturingssysteem ondersteunt alleen de 32-bits versie van Firefox.
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Citrix XenDesktop en XenApp
• Door een architectonische beperking van de virtuele bureaubladomgeving werkt het versturen van video
mogelijk niet optimaal. Bovendien kan het aantal beelden per seconde bij het versturen van video tijdens
een vergadering zeer laag zijn. Hierdoor verloopt het versturen van video door de gebruiker niet optimaal.
• Sommige videobestanden kunnen in een virtuele bureaubladomgeving niet gedeeld worden.
• Indien het host-besturingssysteem Mac OS is, kan het zijn dat de webcam en de microfoon (extern of
geïntegreerd) niet herkend worden, waardoor deze tijdens een vergadering niet gebruikt kunnen worden.
• Remote Access en Access Anywhere worden niet ondersteund, omdat na het opnieuw opstarten van het
besturingssysteem de Remote Access- en Access Anywhere-agenten automatisch door het onderliggende
Citrix-platform worden verwijderd.
• Gebruikers van productiviteitstools kunnen geen Eén klik-vergadering starten of een geplande vergadering
starten vanuit Outlook.
• Bij gebruik van de productiviteitstools als een gepubliceerde app in XenApp moet een gebruiker zich
afmelden bij de app productiviteitstools alvorens deze te sluiten. Anders wordt de sessie-id niet
automatisch van de server gewist.
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Wanneer u met behulp van PAC-proxy een vergadering start of eraan deelneemt op Mac OS X 10.8 Mountain
Lion, crasht de vergadertoepassing. Dit is een bug in het besturingssysteem die is gemeld bij Apple
(Apple-bugrapport # 11844696). Het probleem was opgelost in de Mac OS X 10.8.2 build.
Internet Explorer 10 en 11
De 'Uitgebreide beveiligde modus' in Internet Explorer 10 en 11 op het bureaublad wordt niet ondersteund.
Aangezien er in deze modus geen invoegtoepassingen worden gebruikt om te browsen, worden de add-ons
van WebEx uitgeschakeld en kan er niet worden gedownload via ActiveX of Java. Gebruikers kunnen wel
gewoon de TFS-oplossing (Temporary Folder Solution) gebruiken om een vergadering bij te wonen. Gebruikers
kunnen de functie 'Uitgebreide beveiligde modus' ook uitschakelen om de vergadering op een normale manier
bij te wonen.
Windows 8 en 8.1
• Gebruikers kunnen geen Excel-bestanden delen op apparaten met 32-bits en 64-bits versies van Windows
8 en 8.1 met gebruik van 32-bits en 64-bits versies van Excel.
• U moet Adobe Reader hebben om PDF-bestanden te kunnen delen.
• Bij het delen van Microsoft PowerPoint-bestanden in de modus 'Printerstuurprogramma' wordt bepaalde
inhoud mogelijk niet weergegeven. We raden aan in plaats daarvan onze standaardmodus 'UFC',
toepassingen delen of bureaublad delen te gebruiken.
• Voor het delen van bestanden raden we aan een 32-bits versie van Microsoft Office te gebruiken omdat
de 64-bits versie van Word niet wordt ondersteund.
• Als een presentator Windows 8 of 8.1 gebruikt en zijn of haar toepassing of bureaublad deelt, zien andere
deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen waar deelvensters
zijn geopend. Dit probleem doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het bedieningspaneel
Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de deelindicatoren.
We raden presentatoren die Windows 8 of 8.1 gebruiken aan om zo min mogelijk deelvensters te openen
om de weergave van andere deelnemers te verbeteren.
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• Bij het verbinden met een externe computer in Windows 8 of 8.1 kan het lokale scherm niet onzichtbaar
worden gemaakt.
Alleen Windows 8.1
• Het delen van Word-bestanden voor de 32-bits versie van Microsoft Office 2010 wordt niet ondersteund
in Windows 8.1. We raden aan in plaats daarvan gebruik te maken van toepassingen delen of bureaublad
delen.
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Productiviteitstools
In deze release-opmerkingen vindt u meer informatie over de functies, ondersteunde versies, bekende
problemen en beperkingen met betrekking tot de WebEx-productiviteitstools.
• Nieuw, pagina 45
• Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's, pagina 49
• Bekende problemen en beperkingen voor Windows, pagina 55
• Bekende problemen en beperkingen voor Mac, pagina 63

Nieuw
De volgende lijst toont recente functies en verbeteringen voor de productiviteitstools, gegroepeerd op het
versienummer van de release. Versies zonder grote updates worden niet weergegeven.
WBS29.13.10
Verbeteringen in de productiviteitstools voor hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence)
De volgende verbeteringen zijn toegevoegd aan de ondersteuning in de WebEx-productiviteitstools voor
hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) in WBS29.13.10:
In de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools is de ondersteuning voor twee e-mailsjablonen (een
voor hosts en een voor deelnemers) voor hybride CMR-vergaderingen hersteld, in plaats van het enkele
e-mailsjabloon dat werd gebruikt sinds WBS29.11.
In de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools is de ondersteuning voor de knoppen Persoonlijke
conferentie toevoegen en Vergadering met alleen audio hersteld voor hybride CMR-gebruikers.
Zie Productiviteitstools voor meer informatie.
WBS29.13
WebEx-productiviteitstools
Er zijn updates doorgevoerd in de WebEx-productiviteitstools. Zie Productiviteitstools voor meer informatie.
Verbeteringen voor het bekijken van inhoud
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• Het pictogram voor inhoudsweergave boven aan het inhoudsgebied van het vergaderingsvenster is
gewijzigd van Passend in breedte naar Passend aan viewer voor eenvoudige toegang tot een van de
meest voorkomende weergaveopties voor scherm delen (voorheen 'bureaublad delen'), bestand delen en
toepassing delen. De standaardweergave is nu ook Passend aan viewer. De optie blijft Passend in
breedte voor delen van het whiteboard.
• Bij volledige schermweergave zijn dezelfde standaarden ingesteld voor inhoudsweergave, tenzij de
gebruiker handmatig een andere optie kiest voordat die weergave wordt geopend.
Geluidssignalen in vergaderingen
Geluidssignalen in de Engelse taal zijn bijgewerkt om de consistentie van signaaltonen en spraakkwaliteit te
verbeteren.
Updates voor ondersteuning van besturingssystemen en browsers
De ondersteuning voor besturingssystemen en browsers is bijgewerkt. Zie Systeemvereisten en
functieondersteuning voor meer informatie.
WBS29.11
Mac-versie van WebEx-productiviteitstools
De Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools bevat een verbeterde functieset om u te helpen WebEx met
Microsoft Outlook op uw Mac te gebruiken:
• De Mac-versie bevat een volledig nieuwe gebruikersinterface.
• Gebruikers mogen terugkerende vergaderingen plannen en uitzonderingen instellen voor de reeks
vergaderingen. Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering
van een reeks terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is toegevoegd.
Daarnaast worden wijzigingen in één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx
TelePresence) niet ondersteund.
• Alle audio-opties worden volledig ondersteund voor de WebEx-planning, waaronder Andere
teleconferentie en Meeting Place-audio.
• U kunt nu tijdens het plannen van een vergadering eenvoudig een alternatieve host toewijzen.
• Assistenten kunnen nu namens u of andere gebruikers vergaderingen plannen.
• Alle dertien standaardtalen van WebEx worden ondersteund.
• Er zijn verbetering aangebracht aan de ondersteuning voor schermlezers en de toegankelijkheid via het
toetsenbord.

Opmerking

De Mac-versie van de productiviteitstools en HTML-e-mailuitnodigingen biedt geen ondersteuning voor
hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) of vergaderingen in persoonlijke ruimten.
Windows-versie van WebEx-productiviteitstools
• Gebruikers kunnen nu afzonderlijke vergaderingen binnen een serie terugkerende vergaderingen bewerken
om uitzonderingen in te stellen:
◦ In de volgende gevallen kunnen uitzonderingen worden ingesteld op de vergaderingsserie:
◦

• U kunt één WebEx-vergadering verwijderen uit een reeks terugkerende WebEx-vergaderingen.
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• U kunt nu één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering bijwerken.
• U kunt nu één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering verwijderen.
◦ In de volgende gevallen kunnen geen uitzonderingen worden ingesteld op de vergaderingsserie:
◦

• Bewerking wordt niet ondersteund voor afzonderlijke vergaderingen die geen deel uitmaken
van of een uitzondering zijn op een vergaderingsserie als de begin- en eindtijd van die
vergaderingen vóór de huidige tijd liggen.
• Het bijwerken van één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx
TelePresence) wordt niet ondersteund.
• De Cisco Smart Scheduler biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van één exemplaar
van terugkerende hybride CMR-vergaderingen.
• Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering
van een reeks terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is
toegevoegd.

◦ De functie waarmee gebruikers WebEx-vergaderingen kunnen plannen namens een andere host is
vereenvoudigd. De enige vereiste die nu geldt, is dat u de delegatie-instelling moet configureren
in uw WebEx-account.
◦ Vanaf WBS29.11 maken alle sjablonen voor e-mailuitnodigingen die zijn gegenereerd vanuit
vergaderingen die zijn gepland met de WebEx-productiviteitstools, gebruik van een enkel
e-mailsjabloon met dezelfde informatie voor zowel host als deelnemer. Deze ondersteuning is
gewijzigd in WBS29.13.10, toen de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools weer
afzonderlijke sjablonen ondersteunden voor e-mailuitnodigingen voor hosts en deelnemers voor
vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio.
Hybride CMR-vergaderingen blijven echter maar één e-mailuitnodiging ondersteunen, zodat de
host en de deelnemers dezelfde uitnodiging krijgen.

WBS29.8.1
WebEx-balpictogram
Het WebEx-balpictogram is bijgewerkt met een nieuw ontwerp.
WBS29.8
Fase 1 van de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools
De eerste Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools voor WebEx-centers is beschikbaar vanaf WBS29.8.
Deze versie biedt ondersteuning voor Mac OS 10.6 tot en met Mac OS 10.9. De versie kan u helpen bij het
gebruik van WebEx met Microsoft Outlook op de Mac. De volgende functies zijn opgenomen:
• Eenmalige en terugkerende vergaderingen plannen en bijwerken, waaronder CMR Cloud-vergaderingen
(Collaboration Meetings Rooms) en eenmalige en terugkerende trainingssessies.
• Gebeurtenissen plannen en bijwerken.
• WebEx-audio is momenteel het enige ondersteunde verbindingstype.
• Een directe vergadering of trainingssessie starten.
• HTML-e-mailuitnodigingen worden ondersteund.
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De Mac-versie van de productiviteitstools en HTML-e-mailuitnodigingen biedt geen ondersteuning voor
WebEx TelePresence-vergaderingen (CMR Hybrid).
Windows-versie van WebEx-productiviteitstools
• Met de functie Probleemrapport verzenden kunt u eenvoudig alle logbestanden van de productiviteitstools
bij een e-mailbericht voegen zodat u deze direct naar het ondersteuningsteam kunt sturen.
• HTML-e-mailuitnodigingen worden ondersteund.
• Net als bij Lync 2010 staat de integratie met Lync 2013 gebruikers toe rechtstreeks via het chatvenster
een WebEx-vergadering te starten en de uitnodiging te versturen.
•

• De status 'In een WebEx-vergadering' is niet meer beschikbaar.
• Het is niet meer mogelijk een WebEx-vergadering rechtstreeks vanuit het snelmenu van Lync te
starten.

• Voor websites die WebEx TelePresence-vergaderingen ondersteunen, zijn bepaalde problemen met het
weergeven van een overzicht van deze WebEx TelePresence-vergaderingen in Mijn WebEx opgelost.
WBS29
Ondersteuning voor TelePresence-integratie
De volgende bruikbaarheidsverbeteringen zijn aangebracht voor het plannen en starten van WebEx
TelePresence-vergaderingen met WebEx Meeting Center en Cisco TelePresence door gebruik te maken van
WebEx-productiviteitstools en Microsoft Outlook:
• De eerste keer dat een gebruiker een WebEx TelePresence-vergadering maakt, worden Help-ballonnen
en knopinfo weergegeven.
• De deelvensters met opties voor WebEx- en TelePresence-vergaderingen kunnen worden samengevouwen.
• Als u een WebEx TelePresence-vergadering plant en vervolgens opnieuw opent, geven statusindicatoren
aan of er een WebEx-vergadering is toegevoegd en of er TelePresence-ruimten zijn gereserveerd voor
de vergadering en deelnemers voor video-inbellen zijn toegevoegd.
Uw systeem moet aan de volgende vereisten voldoen om WebEx-productiviteitstools te gebruiken voor het
plannen van WebEx TelePresence-vergaderingen:
• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) versie 14.3.2
• Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) versie 3.1
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Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's
Ondersteuning voor Microsoft Outlook
Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 tot
versie/
2003
10.10
Microsoft
Exchange
Server
versie
Microsoft Ja
Outlook
2000 SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2000

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft Ja
Outlook
XP SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft Nee
Outlook
XP SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2003

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft Nee
Outlook
2003 SP1,
SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee
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Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 tot
versie/
2003
10.10
Microsoft
Exchange
Server
versie
Microsoft Nee
Outlook
2007/
Microsoft
Exchange
Server
2003

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Nee
Outlook
2010 (32bits en 6
4-bits)/
Microsoft
Exchange
Server 2
007 (onde
rsteund in
WBS27.22
en hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Nee
Outlook
2010 (32bits en
64-bits)/
Microsoft
Exchange
Server
2010

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Nee
Outlook
2010 (32bits en
64-bits)/
Microsoft
Office
365
Hosted Ex
change
Server

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee
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Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 tot
versie/
2003
10.10
Microsoft
Exchange
Server
versie
Microsoft Nee
Outlook
2013 en
Microsoft
Outlook
2013 SP1/
Microsoft
Exchange
2013

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Outlook
Mac 2011
versie
14.X

-

-

-

-

-

-

Ja

Ondersteuning IBM Lotus Notes
IBM Lotus Notes Windows
versie/ Domino 2000
Server versie

Windows
XP SP2

Windows
Server
2003

Windows
Vista

Windows Windows Windows
7
8
8.1

IBM Lotus
Notes/Domino
Server 6.5.3,
6.5.4, 6.5.5,
7.0.0, 7.0.1,
7.0.2

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

IBM Lotus
Notes/Domino
Server 8.0.0,
8.0.1

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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IBM Lotus Notes Windows
versie/ Domino 2000
Server versie

Windows
XP SP2

Windows
Server
2003

Windows
Vista

Windows Windows Windows
7
8
8.1

IBM Lotus
Nee
Notes 8.5
(32-bits, in
Notes)/Domino
Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
(ondersteund in
WBS28 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

IBM Lotus
Ja
Notes 9.0
(32-bits)/Domino
Server 9.0
(ondersteund in
WBS29.3 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ondersteuning van chattoepassing
Naam en versie Windows XP
chattoepassing SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows
8/Windows 8.1

Yahoo
Messenger
7.0-8.3, 9.0, 10

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

AIM
Ja
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

Ja

Ja

Ja

Nee

Skype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Google Talk
1.0.0.105,
nieuwste versie

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

IBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

IBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(opgenomen in
Lotus Notes)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Naam en versie Windows XP
chattoepassing SP2

Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows
8/Windows 8.1

Microsoft Office Ja
Communicator
2005, 2007

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Office Ja
Communicator
2007 R2

Ja

Ja

Ja

Ja

Windows
Ja
Messenger 2009

Ja

Ja

Ja

Nee

Windows
Messenger 4.7

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

MSN Messenger Ja
5.1-8.5

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Lync
Communicator

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning voor Microsoft Office
Versie
Microsoft
Office

Windows
2000

Windows
XP SP2

Windows
Windows
Server 2003 Vista

Windows 7 Windows 8 Windows
8.1

Microsoft Ja
Office 2000

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft Ja
Office XP,
2003, 2007

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Microsoft Ja
Office 2010
(32-bits en
64-bits)
(ondersteund
in
WBS27.22
EP4 en
hoger)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Nee
Office 2013

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Release-opmerkingen van Cisco WebEx Training Center (versie WBS29.13)
53

Productiviteitstools
Ondersteuning WebEx-productiviteitshulpprogramma's

Browserondersteuning
Naam en
versie
browser

Windows
2000

Windows XP Windows
SP2
Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Microsoft
Internet
Explorer 6.0

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 7.0

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 8.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Microsoft
Internet
Explorer 9.0

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Microsoft
Nee
Internet
Explorer 10.0

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Microsoft
Nee
Internet
Explorer 11.0

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Mozilla
Firefox 3-10

Ja

Ja

Ja

-

-

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Mozilla
Nee
Firefox 17
(ondersteund
vanaf
WBS28.0)

Citrix Support (WBS26.45 tot WBS28)
Citrix versie

Integratie met Microsoft Outlook
2010

Integratie met Lotus Notes 8.5.3

Citrix XenDesktop 5.5

Ja

Ja

Citrix XenDesktop 5.6
(ondersteund vanaf WBS28.4)

Ja

Ja

Citrix XenApp Share Desktop 6.0 Ja

Ja

Citrix XenApp Share Desktop 6.5 Ja
(ondersteund vanaf WBS28.4)

Ja
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Bekende problemen en beperkingen voor Windows
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services, tenzij anders vermeld.
E-mailuitnodigingssjablonen
Tussen WBS28.12.2 en WSB29.13 zijn er wijzigingen aangebracht voor sjablonen voor e-mailuitnodigingen
voor de productiviteitstools:
• WBS28.9 tot WBS28.12.27 — als hybride CMR niet is ingeschakeld op de site, zijn er in de
Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools twee sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor
vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio: een
voor hosts, met de sleutel en toegangscode van de host, en een voor deelnemers, zonder de sleutel en
toegangscode van de host. Als hybride CMR is ingeschakeld op de site, is er maar één sjabloon voor
e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx,
persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel
en toegangscode van de host.
• WBS29.11 tot WBS29.13.2 — in de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools is er maar één
sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen
voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie
zonder de sleutel en toegangscode van de host.
• WBS29.13.10 — voor vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen
met alleen audio zijn weer twee sjablonen voor e-mailuitnodigingen beschikbaar in de Windows-versie
van de WebEx-productiviteitstools: een voor deelnemers en een voor hosts. Deze laatste bevat de sleutel
en toegangscode van de host. Hybride CMR-vergaderingen ondersteunen nog steeds slechts één sjabloon
voor e-mailuitnodigingen. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host.
• WBS29.8 tot WBS29.13.10 — in de Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools is er maar één
sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen
voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie
zonder de sleutel en toegangscode van de host.
De Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools werkt nog met een enkel e-mailsjabloon. Als de host in de
Mac-versie van de productiviteitstools oudere vergaderingen bewerkt die zijn gemaakt in WBS29.13 of een
latere Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools, wordt vanwege de beperking tot één e-mailsjabloon
van de Mac-versie een nieuw e-mailsjabloon gemaakt met nieuwe inhoud op basis van het enkele
gemeenschappelijke e-mailsjabloon voor zowel host als deelnemers.
Ook is het zo dat als een host een WebEx-vergadering doorstuurt via de opdracht Doorsturen in Microsoft
Outlook, het doorstuurgedrag van de host niet kan worden geïdentificeerd in de Windows-productiviteitstools
en een e-mail voor de deelnemersweergave in de e-mailuitnodiging wordt verzonden in plaats van de eigen
e-mailuitnodiging van de host.
Als een host in bepaalde ingewikkelde omstandigheden een afzonderlijke vergadering annuleert die een
uitzondering is op een reeks vergaderingen en vervolgens de reeks vergaderingen bewerkt, bevat de
annuleringsmelding die naar de deelnemers wordt verzonden bijgewerkte informatie van de reeks vergaderingen.
Deze melding zou echter geen WebEx-vergaderingsinformatie mogen bevatten omdat de vergadering is
geannuleerd.
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Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen
Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering van een reeks
terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is toegevoegd. Daarnaast worden
wijzigingen in één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) niet
ondersteund. Zie 'Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)' hieronder voor extra
informatie over beperkingen van terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen.
Stille installatie of massa-implementatie van de productiviteitstools
Als de beheerder een stille installatie of massa-implementatie van de productiviteitstools uitvoert voor gebruikers
van uw site, kunnen deze gebruikers geen van de instellingen op het toolsvenster van het dialoogvenster
WebEx-instellingen bewerken. Verder kunnen bepaalde instellingen op de pagina productiviteitstools van de
tool Sitebeheer bij een stille installatie worden genegeerd.
Klanten die een massa-implementatie van de WebEx-productiviteitstools hebben uitgevoerd en willen upgraden
naar een nieuwe versie, kunnen het beste eerst een stille verwijdering uitvoeren voordat ze een
massa-implementatie van de nieuwe versie uitvoeren.
Bij bepaalde stille upgrades wordt de versie van de productiviteitstools onjuist weergegeven op het
bedieningspaneel. Dit probleem heeft geen invloed op de functies van de productiviteitstools en zal in een
toekomstige release worden opgelost.
Zie de Handleiding voor IT-beheerders voor massa-implementatie van de WebEx-productiviteitstools voor
meer informatie over stille installatie of massa-implementatie van de productiviteitstools.
Knop Adres in het deelvenster WebEx-productiviteitstools
In het deelvenster WebEx-productiviteitstools wordt de knop Adres, waarmee u e-mailadressen in uw Microsoft
Outlook-adresboek kunt selecteren, niet ondersteund voor de 64-bits versie van Microsoft Outlook.
Ondersteuning voor Lync 2013
• De ondersteuning voor Lync 2013 is beperkt, omdat de status van een gebruiker niet kan worden gewijzigd
in de productiviteitstools en het programma geen ondersteuning meer bood voor opname van een
menu-item van WebEx in het snelmenu van Lync.
• Lync wordt niet ondersteund voor CMR Cloud-vergaderingen.
Koppelingen die door WebEx-centers en WebEx-opnameservices worden gegenereerd
Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen
aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die
in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden
gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt.
In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.
De optie Personen toestaan deel te nemen met WebEx is altijd uitgeschakeld voor hybride CMR-vergaderingen
(WebEx TelePresence)
In WBS29 en hoger is de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx standaard uitgeschakeld
voor elke WebEx-vergadering. Een ingestelde waarde blijft niet behouden. Als u de optie wilt inschakelen,
moet u dit elke keer doen als u een nieuwe vergadering plant. Dit gedrag is gewijzigd ten opzichte van WBS28.
Als u deze optie in die release had ingeschakeld voor een vorige vergadering, bleef die instelling behouden
voor volgende vergaderingen.
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Aanmelden met een account voor eenmalige aanmelding
Gebruikers die Internet Explorer 6 en hoger gebruiken en die zich via een account voor eenmalige aanmelding
(SSO) moeten aanmelden bij WebEx-productiviteitstools ondervinden mogelijk problemen als hun IdP voor
eenmalige aanmelding niet compatibel is met Internet Explorer 6 en hoger.
Ondersteuning voor meerdere platformen
De productiviteitstools zijn alleen beschikbaar voor het Microsoft Windows-platform; ze zijn momenteel niet
beschikbaar voor Mac, Linux, Unix en Solaris.
Integratie met Microsoft Outlook
• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De verwijderde of opnieuw geplande
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Outlook-agenda's van de deelnemers.
• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Outlook.
• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Outlook waarvoor de optie Dempen bij binnenkomst
is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij de sessie
aanmelden.
• Als de instellingen voor de tijdzone in de Outlook-software verschillen van die op de WebEx-site, wordt
een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook, niet goed weergegeven op de
WebEx-site. De tijdzone voor de vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de
Outlook-agenda's van de deelnemers.
• Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:
• Het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren.
• het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.
• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.
• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.
• het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.
• het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.
• Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:
• het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.
• het is niet mogelijk om meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.
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• het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.
• het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor de host bij een vergadering kan aanmelden is niet
beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.
• Als u een vergadering plant met Microsoft Outlook en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Outlook.
• Als u meerdere vergaderingen in Outlook selecteert en u ze tegelijkertijd verwijdert of verplaatst, worden
deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.
• Wanneer u een nieuwe vergadering met Outlook plant door een bestaande vergadering te kopiëren, wordt
er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor zowel de oorspronkelijke als de gekopieerde
vergadering.
• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.
• Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Integratie met Lotus Notes
• Het is niet mogelijk om TSP-telefonie op te geven wanneer u een WebEx-vergadering plant via Integratie
met Lotus Notes.
• Voor WebEx-integratie met Lotus Notes moet er voor een script worden ingevoegd voor de
Domino-database voor elke gebruiker. Als gevolg hiervan kan een gebruiker van Notes die beschikt
over bewerkingsrechten, Integratie met Lotus Notes niet installeren door de beschikbare MSI via de
ondersteuningspagina uit te voeren. Wanneer een gebruiker van Lotus Notes over de rechten 'Bewerken'
beschikt, moet een Domino-beheerder het WebEx Lotus Notes-beheerprogramma gebruiken om een
WebEx-script aan de Notes-database toe te voegen.
• Alleen een Lotus Notes-gebruiker met de rechten 'Beheerder' en 'Ontwerper' kan de WebEx-integratie
met Lotus Notes via het bestand MSI-bestand voor de integratie installeren.
• Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland,
wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De terugkerende vergadering wordt echter
wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de deelnemers.
• Wanneer een terugkerende WebEx-vergadering om een bepaald aantal weken in de Lotus Notes-agenda
wordt gepland (tweewekelijks, driewekelijks enzovoort), wordt de terugkerende vergadering op de
WebEx-servicesite wekelijks in plaats van om een bepaald aantal weken gepland. De terugkerende
vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de
deelnemers.
• Deelnemersregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn
gepland met Integratie met Lotus Notes.
• Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Lotus Notes waarvoor de optie Dempen bij
binnenkomst is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid weergegeven wanneer deelnemers zich bij
de sessie aanmelden.
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• Als de instellingen voor de tijdzone in de Lotus Notes-software verschillen van die op de WebEx-site,
wordt een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, niet goed weergegeven
op de WebEx-site. De tijdzone voor de planning van de vergadering wordt echter wel correct weergegeven
in de Lotus Notes-agenda's van de host en deelnemers.
• Aangezien Integratie met Lotus Notes geen gebruikmaakt van een e-mailsjabloon, is het niet mogelijk
om de inhoud te configureren van de uitnodigingsberichten van de host en deelnemer voor
WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Lotus Notes.
• Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:
• het is niet mogelijk om 'Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers' te specificeren
• het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.
• Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties
op te geven.
• Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.
• het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken die u wilt verzenden wanneer er zich
andere gebeurtenissen voordoen.
• het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.
• Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende
beperkingen:
• het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.
• het is niet mogelijk meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.
• Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen
van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch
afspelen van UCF, enzovoort.
• het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.
• het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.
• De optie waarmee een deelnemer zich voor aanvang van de starttijd bij een vergadering kan
aanmelden, is niet beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.
• Als u een vergadering plant met Lotus Notes en vervolgens de vergaderingsgegevens op de
WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Lotus Notes.
• Als u meerdere vergaderingen in Lotus Notes selecteert en u ze vervolgens verwijdert of verplaatst,
worden deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.
• Wanneer u een nieuwe vergadering met Lotus Notes plant door een bestaande vergadering te kopiëren,
wordt er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde
WebEx-vergaderingskoppeling weergegeven voor de oorspronkelijke vergadering en wordt deze met
de vergadering gekopieerd.
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• De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen
die zijn gepland met Integratie met Outlook.
• Als een host een al met Integratie met Lotus Notes geplande vergadering bewerkt en deelnemers toevoegt,
wordt de informatie over de deelnemers niet weergegeven op de WebEx-servicesite. Als gevolg hiervan
wordt deze vergadering voor dergelijke deelnemers niet weergegeven in de lijst Mijn vergaderingen met
vergaderingen waarvoor ze zijn uitgenodigd.
Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)
De volgende problemen zijn van toepassing op de WebEx-integratie met TelePresence in de hybride
CMR-oplossing:
• Hybride CMR-vergaderingen plannen
Als uw beheerder de integratie van TelePresence voor uw WebEx-site heeft ingeschakeld, kunt u met
Microsoft Outlook voor Windows hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) plannen. Deze
optie is alleen beschikbaar voor websites waarvoor de optie integratie met TelePresence is ingeschakeld.
Als deze optie eenmaal is ingeschakeld, moet u uw productiviteitstools mogelijk upgraden, Outlook
afsluiten en Outlook opnieuw starten om de nieuwe interface te zien. Vanaf WBS29 blijft de optie
Personen toestaan om deel te nemen met WebEx in het dialoogvenster Vergaderingsopties voor een
hybride CMR-vergadering niet meer behouden. Dat wil zeggen dat deze optie niet meer ingeschakeld
blijft als deze werd ingeschakeld voor een vorige vergadering. Als u gebruikers wilt toestaan deel te
nemen met WebEx, moet u dit vak opnieuw inschakelen voor elke hybride CMR-vergadering.
• Resources toevoegen
Resources toevoegen: wanneer u een WebEx-vergadering met Outlook plant en TelePresence-resources
of deelnemers voor video-inbellen toevoegt, wordt er automatisch een gedeelde WebEx
TelePresence-vergadering gepland. Als u deze resources niet toevoegt, wordt deze vergadering alleen
voor WebEx. Statusindicatoren (groen vinkje) geven aan dat u een TelePresence-vergadering hebt
geboekt als u hiervoor resources hebt toegevoegd.
• Sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor hybride CMR-vergaderingen
Hybride CMR-vergaderingen ondersteunen nog steeds slechts één sjabloon voor e-mailuitnodigingen.
Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscodes van de host. Om de sleutel en de
toegangscode van de host te zien, moeten hosts van hybride CMR-vergaderingen zich aanmelden bij de
WebEx-site om de pagina met vergaderingsinformatie te zien, of ze moeten zich aanmelden bij hun
WebEx-site via de WebEx-productiviteitstools om de informatie in het dialoogvenster Geavanceerde
WebEx-instellingen te zien. Zie het gedeelte Sjablonen voor e-mailuitnodigingen hierboven in dit gedeelte
voor aanvullende informatie over ondersteuning voor e-mailsjablonen in de productiviteitstools.
De Windows-versie van de productiviteitstools voor hybride CMR-vergaderingen biedt momenteel geen
ondersteuning voor het verzenden van HTML-e-mailuitnodigingen. De e-mailuitnodigingen zijn alleen
beschikbaar in plattetekstindeling.
De e-mailsjablonen voor hybride CMR-vergaderingen van de productiviteitstools bevatten niet de
variabele '%ConfCallParticipants%', waarmee bellers met alleen audio alleen aan het audiogedeelte van
een vergadering kunnen deelnemen door die optie op een mobiel apparaat te selecteren. In plaats daarvan
kunnen mobiele gebruikers (ervan uitgaande dat ze tegelijkertijd een gegevens- en spraakverbinding
hebben) de vergaderingskoppeling Deelnemen aan WebEx selecteren of op de URL in de uitnodiging
klikken en deelnemen aan de WebEx hybride CMR-vergadering met behulp van de mobiele Cisco
WebEx Meetings-toepassing voor het gebruik van audio, tweewegvideo en inhoud delen. Ze kunnen
ook de telefoon beantwoorden of handmatig het inbelnummer kiezen en de vergaderings-id of de
toegangscode uit de uitnodiging invoeren op hun mobiele apparaat.
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• Tijdzone en zomertijd
De tijdzone voor de WebEx-website moet overeenkomen met de tijdzone van de Cisco TelePresence
Management Suite, anders wordt de vergadertijd niet gesynchroniseerd. Wanneer de zomertijdinstellingen
(Daylight Savings Time) voor uw WebEx-website en de Cisco TelePresence Management Suite
verschillen, is het mogelijk dat uw vergadering een uur afwijkt van de planning. Als dit het geval is,
moet er opnieuw worden gepland. Als dit probleem optreedt bij een reeks vergaderingen waarvan
bepaalde vergaderingen vóór de zomertijd (Daylight Savings Times) plaatsvinden en bepaalde
vergaderingen erna, wordt aangeraden twee reeksen vergaderingen te maken: één reeks vergaderingen
die eindigt voordat de zomertijd begint en een tweede reeks vergaderingen die begint nadat de zomertijd
begint.
• Uitzonderingen op een reeks terugkerende vergaderingen
De volgende problemen treden op bij uitzonderingen op een reeks terugkerende vergaderingen bij gebruik
van hybride CMR-vergaderingen en de productiviteitstools:
• Uitzonderingen op een reeks terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen worden
nog niet ondersteund vanaf WBS29.13. Als gebruikers deze proberen te plannen met de
productiviteitstools, worden ze hiervoor gewaarschuwd (bijvoorbeeld doordat niet-ondersteunde
bewerkingsopties zijn uitgeschakeld en de e-mailuitnodigingen foutberichten bevatten).
• Gebruikers van WebEx-vergadertoepassingen en TelePresence-apparaten kunnen aan dezelfde
hybride CMR-vergadering deelnemen, ook als er een normale uitzondering op een reeks
vergaderingen is gemaakt. WebEx ondersteunt niet het maken van verweesde
vergaderuitzonderingen, zoals het toevoegen van WebEx aan één exemplaar van een reeks
vergaderingen.
• Hosts kunnen wel nog steeds de volgende items bewerken voor een reeks CMR-vergaderingen die
geen uitzonderingen bevat: speciale WebEx-eigenschappen, zoals alternatieve hosts, audio-opties
en het WebEx-vergaderwachtwoord, algemene eigenschappen van Microsoft Outlook, zoals
onderwerp en deelnemers, en TelePresence-eigenschappen.
• Als er eenmaal een uitzondering is gemaakt op een reeks terugkerende hybride CMR-vergaderingen
gelden de volgende voorwaarden:
• De algemene eigenschappen van Outlook kunnen nog steeds worden bewerkt voor zowel de
uitzondering als de reeks vergaderingen.
• De TelePresence-eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, noch voor de uitzondering
noch voor de reeks vergaderingen (het deelvenster voor het bewerken van
TelePresence-instellingen is uitgeschakeld).
• De speciale eigenschappen van WebEx kunnen niet worden bewerkt, noch voor de
uitzondering, noch voor de reeks vergaderingen.
• Als een reeks vergaderingen alleen voor WebEx uitzonderingen bevat, kan TelePresence er niet
aan worden toegevoegd.
• In tegenstelling tot vorige releases zijn de volgende functies niet beschikbaar voor hybride
CMR-gebruikers in WBS 29.11.3 en later:
• Hybride CMR-gebruikers hebben niet de mogelijkheid de TelePresence-eigenschappen of
de speciale WebEx-eigenschappen te bewerken in een hybride CMR-reeks die uitzonderingen
bevat.
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• Hybride CMR-gebruikers hebben niet de mogelijkheid TelePresence of WebEx toe te voegen
aan of volledig te verwijderen uit een reeks als deze uitzonderingen bevat.
• Voor de Mac-versie van de productiviteitstools, die nieuw is in WBS29.13, worden dezelfde
beperkingen verwacht voor uitzonderingen op een reeks vergaderingen.
• Cisco Unified MeetingPlace
Cisco Unified MeetingPlace-audio: de versie van WebEx-productiviteitstools die de WebEx-integratie
met Cisco TelePresence ondersteunt, ondersteunt Cisco Unified MeetingPlace-audio niet. Als u de versie
Cisco Unified MeetingPlace-productiviteitstools hebt geïnstalleerd en u af en toe een gecombineerde
WebEx- en TelePresence-vergadering wilt plannen met gebruik van WebEx- of TSP-audio, moet u de
Smart Scheduler in Cisco TelePresence Management Suite (TMS) gebruiken om deze vergadering te
plannen. Een gebruiker kan niet twee versies van WebEx-productiviteitstools tegelijk hebben geïnstalleerd.
• TSP-audio (telefonieserviceprovider)
Voor bepaalde TSP-audioaccounts (telefonieserviceproviders) geldt het volgende. Als een host met een
TSP-account twee opeenvolgende hybride CMR- of CMR Cloud-vergaderingen plant waarbij de tweede
direct na afloop van de eerste start en als het TelePresence-plansysteem de eerste vergadering automatisch
verlengt tot na het geplande einde, eindigt de tweede vergadering automatisch omdat hetzelfde
TSP-audioaccount niet voor twee vergaderingen tegelijkertijd kan worden gebruikt. Om dit probleem
te omzeilen kan de host twee verschillende TSP-audioaccounts met verschillende toegangscodes voor
de host instellen en het ene account voor de eerste vergadering gebruiken en het andere voor de tweede.
Een andere optie is dat de beheerder de optie voor automatische verlenging van de vergadering uitschakelt
voor de TelePresence-systemen.
• Ondersteuning voor Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010 en Windows 8 en 8.1
WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, hebben mogelijk de nieuwste versie
van Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) en Cisco TelePresence Management Suite
Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) nodig om Microsoft Office 365, Microsoft Outlook
2010 of Windows 8 en 8.1 te ondersteunen. Meer informatie vindt u bij Vereisten in het hoofdstuk Cisco
WebEx-functies en belangrijke opmerkingen in de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride CMR
(Collaboration Meeting Rooms) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco TelePresence
Management Suite (TMS).
• Directe vergaderingen en vergaderingen in de persoonlijke ruimte
U kunt geen directe hybride CMR-vergadering starten, alleen plannen. Als hybride CMR-gebruikers
directe vergaderingen starten, zijn dat vergaderingen alleen voor WebEx en bevatten ze niet de
TelePresence-integratie.
Vanaf WBS29.11 worden directe vergaderingen die u start met de opdracht Nu vergaderen (voorheen
Eén-klik-vergadering) nu standaard in uw persoonlijke ruimte gehouden. U kunt deze instelling wijzigen
in Voorkeuren. Gebruikers van hybride CMR beschikken ook over persoonlijke ruimten, maar alleen
gebruikers die deelnemen vanuit een WebEx-vergadertoepassing of -app kunnen deelnemen aan deze
persoonlijke ruimten. Om een vergadering in een persoonlijke ruimte te maken waaraan gebruikers
vanuit een videoconferentiesysteem of -toepassing kunnen deelnemen, moet CMR Cloud zijn ingeschakeld
voor de WebEx-site en het hostaccount.
Een tijdelijke oplossing om een directe vergadering te krijgen die zowel van WebEx als TelePresence
gebruikmaakt, is een vergadering te starten vanuit een TelePresence-systeem. Vervolgens selecteert de
actieve host Directe WebEx-vergadering in het venster met vergaderdetails om een URL te genereren
waarmee externe deelnemers de TelePresence-vergadering kunnen bijwonen vanuit een WebEx-toepassing
of mobiele toepassing.
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• Vergaderingen alleen voor WebEx of alleen voor TelePresence plannen
Voor WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, is Cisco TelePresence Management
Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) nodig als hybride CMR-gebruikers met de
productiviteitstools een vergadering alleen voor WebEx of alleen voor TelePresence willen plannen.
• Maximaal twee gelijktijdige vergaderingen per host
WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, staan niet toe dat hosts meer dan twee
hybride CMR-vergaderingen tegelijkertijd hebben gestart.
• Persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio
Hoewel een hybride CMR-gebruiker een persoonlijke conferentie kan plannen voor sites met WebEx-audio
of een vergadering met alleen audio kan plannen voor sites met TSP-audio (telefonieserviceprovider),
is het type een vergadering alleen voor WebEx en bevat het niet de hybride CMR-integratie.
• Geen branding of aanpassing van hybride CMR-functies
Sitebeheerders kunnen niet de branding voor het deelvenster Vergaderingsopties voor hybride CMR
wijzigen, ze kunnen niet de gegevens in het deelvenster Vergaderingsopties of in de dialoogvensters
TelePresence of Geavanceerde WebEx-instellingen verbergen en zij kunnen ook niet het aantal door de
gebruiker in te voeren deelnemers voor video-inbellen beperken.
WebEx Eén-klik/integratie met chattoepassingen/integratie met Microsoft Office
• Als u gepersonaliseerde deelnamekoppelingen gebruikt om de namen en e-mailadressen van de deelnemers
automatisch in te vullen op de pagina Vergadering bijwonen, is het mogelijk dat bepaalde e-mailgateways
de koppelingen afbreken. De deelnemers kunnen nog wel op de koppeling klikken, maar ze kunnen niet
automatisch aan de vergadering deelnemen via de koppeling. Ze moeten hun naam en e-mailadres
opgeven om deel te kunnen nemen. Er is op dit moment geen oplossing bekend voor dit probleem.
• Wanneer u de gebruikersinterface Eén-klik gebruikt, is het niet mogelijk om een deelnemer uit te nodigen
als een lid van het verkoopteam of als panellid.
• Als de integratie met de chattoepassing is geïnstalleerd met een programma voor stille installatie, moet
de gebruiker zich eerst afmelden en vervolgens weer aanmelden bij de chattoepassing voordat de
integratiefuncties van de WebEx-productiviteitstools worden weergegeven.

Bekende problemen en beperkingen voor Mac
De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services tenzij dit expliciet wordt
vermeld.
E-mailuitnodigingssjablonen
In de Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools is er maar één sjabloon voor e-mailuitnodigingen
beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties
en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host.
Hosts kunt zich echter aanmelden bij hun accounts en een koppeling in de e-mailuitnodiging selecteren om
de hostgegevens op de pagina met gegevens over de vergadering weer te geven. Hosts kunnen indien nodig
ook Voorkeuren in het menu van de WebEx-productiviteitstools selecteren om hun audio-informatie te
bekijken. Deze gegevens zijn ook beschikbaar in het gedeelte Audio van de pagina Voorkeuren op de
WebEx-site.
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In WBS29.13 heeft de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools de mogelijkheid teruggekregen
om twee verschillende e-mailsjablonen te hebben. De Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools werkt
echter nog met een enkel e-mailsjabloon. Als de host in de Mac-versie van de productiviteitstools oudere
vergaderingen bewerkt die zijn gemaakt in WBS29.13 of een latere Windows-versie van de
WebEx-productiviteitstools, wordt vanwege de beperking tot één e-mailsjabloon van de Mac-versie een nieuw
e-mailsjabloon gemaakt met nieuwe inhoud op basis van het gemeenschappelijke e-mailsjabloon voor zowel
host als deelnemers. Ook is het zo dat als een host een WebEx-vergadering doorstuurt met de opdracht
Doorsturen in Microsoft Outlook, het doorstuurgedrag van de host niet kan worden geïdentificeerd in de
Windows-productiviteitstools en een e-mailuitnodiging met de deelnemersweergave wordt verstuurd in plaats
van de eigen e-mailuitnodiging van de host.
Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen
Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering van een reeks
terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is toegevoegd. Daarnaast worden
wijzigingen in één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) niet
ondersteund. Zie Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEX TelePresence) hieronder en Bekende
problemen en beperkingen voor Windows voor extra informatie over beperkingen van terugkerende
vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen.
Ondersteuning voor Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 wordt nog niet ondersteund in de Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools.
Sitebeheeropties voor de productiviteitstools
In de tool Sitebeheer op de pagina productiviteitstools zijn de opties onder 'Installatieopties' en 'Integraties'
alleen van toepassing op de Windows-versie van de WebEx-productiviteitstools. Deze hebben geen invloed
op de Mac-versie van de productiviteitstools. Verder is de enige integratie die beschikbaar is voor de Mac-versie
van de productiviteitstools de integratie met Microsoft Outlook.
Ondersteuning voor Microsoft Outlook
De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools kent de volgende bekende problemen en beperkingen met
betrekking tot ondersteuning voor Microsoft Outlook:
• Alleen versie 14.x van Microsoft Outlook voor Mac wordt ondersteund. Microsoft Outlook 2015 wordt
nog niet ondersteund.
• Alleen vergaderingen die vanuit WBS29.8 of hoger zijn gepland, worden ondersteund. Vergaderingen
die zijn gepland met eerdere versies van WebEx-centers worden niet ondersteund.
• Vergaderingen vanuit Cisco WebEx Meetings Server worden niet ondersteund.
• Plannen namens een andere host wordt momenteel niet ondersteund. Daarnaast worden vergaderingen
die namens andere hosts zijn gepland via de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, niet
ondersteund.
• Sommige bekende problemen kunnen optreden bij het gebruik van WebEx-productiviteitstools met
Microsoft Exchange Server 2007 en Microsoft Outlook voor Mac.
• Als een gebruiker de WebEx-vergadering bijwerkt vanuit de agendaweergave van Outlook in plaats van
het bewerkingsvenster van de vergadering, treden bepaalde problemen op vanwege bepaalde
Outlook-gedragingen die buiten de controle van de WebEx-productiviteitstools in de agendaweergave
liggen.
Aanmelden en afmelden
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• In bepaalde omstandigheden kan de gebruiker door productiviteitstools voor Mac naar de WebEx-website
worden omgeleid om zich opnieuw aan te melden en zijn of haar wachtwoord te wijzigen.
• In productiviteitstools voor Mac wordt eenmalige aanmelding bij de bedrijfswebsite ondersteund. Omdat
er echter geen service voor eenmalige afmelding bij de bedrijfswebsite is, kan de gebruiker alleen van
account wisselen als de token voor eenmalige aanmelding is verlopen.
• Voordat gebruikers met eenmalige aanmelding zich voor het eerst aanmelden bij de
WebEx-productiviteitstools voor de Mac, moeten ze naar de WebEx-site gaan om de sitecertificering
handmatig via Safari te accepteren.
Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)
De problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence) voor de Windows-versie van de
WebEx-productiviteitstools zijn ook van toepassing op de Mac-versie. Zie Problemen met de integratie van
hybride CMR (WebEx TelePresence) in Bekende problemen en beperkingen voor Windows voor meer
informatie over deze problemen.
De Mac-versie van de WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor Microsoft Office 2011 voor
het plannen van hybride CMR-vergaderingen. Mac-gebruikers met deze versie van Microsoft Office die
hybride CMR-vergaderingen willen plannen hebben de volgende opties:
• Plan de vergadering met de Smart Scheduler voor de TelePresence Management Suite voor elke
webbrowser (Mac-, iPhone-, iPad- en Android-apparaten).
• Plan de vergadering met het 'Planningspostvak' voor elke mailtoepassing.
Als u deze alternatieve planmethoden gebruikt, wordt de vergadering niet weergegeven in uw lijst 'Mijn
vergaderingen' op de WebEx-site of in uw mobiele toepassing. Verder worden door proxy beheerde ruimten
niet ondersteund.
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WebEx Audio
WebEx Geïntegreerde audio levert een telefonische audioconferentieservice van hoge kwaliteit en met
geavanceerde functies. Deze service kan zelfstandig worden gebruikt, maar de service kan ook volledig
worden geïntegreerd in een WebEx-vergadering.
• Nieuw, pagina 67
• Functies, pagina 67
• Veelgestelde vragen, pagina 68
• Audio-opties, pagina 68
• Audiofuncties vergelijken, pagina 70

Nieuw
WBS29.13
Geluidssignalen in vergaderingen
Geluidssignalen in de Engelse taal zijn bijgewerkt om de consistentie van signaaltonen en spraakkwaliteit te
verbeteren.

Functies
WebEx-audio (hybride geluid)
WebEx-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om een audioconferentie bij te wonen via hun
computer (VoIP) of telefoon. Deze functie kan tijdens een vergadering niet worden in- of uitgeschakeld. De
functie is altijd beschikbaar zolang het WebEx-geluid beschikbaar is in een vergadering. Functies als het inen uitschakelen van het geluid, pictogrammen en meldingen voor actieve sprekers werken op precies dezelfde
wijze voor deelnemers. De deelnemers kunnen op elk gewenst moment van hun computer overschakelen naar
een telefoon en vice versa. De status van de deelnemers en de modus die ze gebruiken om verbinding met de
conferentie te maken, worden weergegeven in de lijst Deelnemers.
WebEx-audio (hybride geluid) wordt ondersteund voor de volgende services en platformen:
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WebEx Audio
Veelgestelde vragen

Ondersteuning voor
WebEx-audio (hybride
geluid)

Windows

Macintosh

Linux/Solaris

Solaris Meeting Center

Ja

Ja

Ja

Training Center

Ja

Ja

Ja

Event Center

Nee

Nee

Nee

Support Center

Nee

Nee

Nee

Veelgestelde vragen
V: Wat is de capaciteit van WebEx-audio?
A: WebEx-audio heeft een capaciteit van 1000 deelnemers voor alle ondersteunde WebEx-services met 500
deelnemers via de telefoon en 500 via geïntegreerde VoIP van WebEx.
V: Gelden er belrestricties voor bepaalde lokaties?
A: Ja, deze beperkingen worden beschreven in het volgende document: http://www.webex.com/pdf/tollfree_
restrictions.pdf
V: Biedt WebEx-audio ondersteuning voor een gemengde modus of een hybride audioconferentie met
VoIP-deelnemers?
A: Ja, WebEx-audio ondersteunt hybride geluid bij specifieke services. (raadpleeg de bovenstaande tabel).
V: Wat zijn de bekende problemen en beperkingen voor hybride CMR-vergaderingen (WebEx
TelePresence) en CMR Cloud-vergaderingen die gebruikmaken van audio van een
telefonieserviceprovider (TSP)?
A: Voor bepaalde TSP-accounts (telefonieserviceproviders) geldt het volgende. Als een host met een
TSP-account twee opeenvolgende hybride CMR- of CMR Cloud-vergaderingen plant waarbij de tweede direct
na afloop van de eerste start en als het TelePresence-plansysteem de eerste vergadering automatisch verlengt
tot na het geplande einde, eindigt de tweede vergadering automatisch omdat een zelfde TSP-audioaccount en
toegangscode van de host niet voor twee vergaderingen tegelijkertijd kan worden gebruikt.
Om dit probleem te omzeilen kan de host twee verschillende TSP-audioaccounts met verschillende
toegangscodes voor de host instellen en het ene account voor de eerste vergadering gebruiken en het andere
voor de tweede. Een andere optie is dat de beheerder de optie voor automatische verlenging van de vergadering
uitschakelt voor de TelePresence-systemen.

Audio-opties
Opmerking

Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de ondersteunde audio-opties
voor de verschillende besturingssystemen.
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Audio-opties

Beschikbaar in
Functie

Beschrijving

Meeting
Center

WebExteleconferentie

Deze audio-optie is geïntegreerd Ja
in uw online WebEx-sessie. U
kunt kiezen uit de volgende
opties:

Event Center Support
Center

Training
Center

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Alleen
Windows

Ja

Alleen
Windows

• Inbellen: WebEx levert een
betaald of gratis
telefoonnummer dat u kunt
bellen om deel te nemen
aan de sessie (er zijn ook
algemene nummers
beschikbaar).
• Terugbellen: Wanneer u
aan een sessie wilt
deelnemen, geeft u uw
telefoonnummer op zodat
u wordt teruggebeld door
WebEx.
Geluidsuitzending Audio in één richting, voor
vergaderingen waarbij
deelnemers alleen luisteren. De
host spreekt via een microfoon
die op zijn of haar computer is
aangesloten.
Geïntegreerde
VoIP-audio
(Voice-over-IP)

Nee

In plaats van de telefoon kunt u Ja
de computer gebruiken om het
geluid via internet te verzenden.
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Audiofuncties vergelijken

Beschikbaar in
Functie

Beschrijving

Meeting
Center

Persoonlijke
confereren

Met Persoonlijke conferentie
Ja
kunt u een audioconferentie
starten en de vergadering
vervolgens eventueel uitbreiden
naar een online vergadering
inclusief een videoconferentie.

Event Center Support
Center

Training
Center

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Een account voor Persoonlijke
conferentie beschikt maximaal
over drie sets toegangsnummers
(toegangscodes voor de host en
deelnemers). Als u zich wilt
aanmelden voor een Persoonlijke
conferentie-account gaat u naar
het tabblad Mijn WebEx en
selecteert u Persoonlijke
conferentie.
Andere
Gebruik een
teleconferentieservice teleconferentieservice van een
derde partij.

Ja

Audiofuncties vergelijken
Functie

Beschrijving

Audiouitzending

Conferentiegrootte

Houd bij het kiezen 3000
van een audio-optie deelnemers
rekening met de
grootte van de groep
die deelneemt aan uw
sessie.

Meerdere sprekers

Hoeveel actieve
sprekers deelnemen
aan de conferentie

Geïntegreerde
VoIP

Persoonlijke
confereren

1.000
500 deelnemers 500
deelnemers (1.000 voor
deelnemers
(500 via de Training Center)
telefoon en
500 via
WebEx
VoIP)

Standaard
Geen
Geen
kunnen
beperkingen beperkingen
alleen de
hosts,
presentatoren
en
panelleden
spreken
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WebEx
2
Audio

Geen
beperkingen

WebEx Audio
Audiofuncties vergelijken

Functie

Beschrijving

Toon voor aanmelden
en afsluiten

WebEx
2
Audio

Geïntegreerde
VoIP

Persoonlijke
confereren

WebEx kan een
Nee
signaal weergeven om
u te laten weten
wanneer deelnemers
zich voor de
vergadering
aanmelden of de
vergadering verlaten.

Ja

Nee

Ja

Dempen bij
binnenkomst

De microfoon van de N.v.t.
deelnemer
automatisch dempen
zodra deze deelneemt
aan de sessie.

Ja

Ja

Nee

De audioconferentie
automatisch starten

Start het geluid
Ja
wanneer een
deelnemer zich
aanmeldt voor de
sessie. Als de host
zich nog niet heeft
aangemeld, krijgen de
deelnemers een
opgenomen bericht te
horen dat de host zich
nog niet heeft
aangemeld.

Optioneel

Nee

Optioneel

De
standaardinstellingen
opslaan

Sla de standaard
Ja
audio-instellingen op
in uw Mijn
WebEx-profiel zodat
u eenvoudiger sessies
met uw
voorkeursinstellingen
kunt starten en
plannen.

Ja

Ja

Ja

Rapporten

Voer rapporten uit
Ja
waarin uw
WebEx-audiogebruik
wordt weergegeven.

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

TCP/UDP-ondersteuning WebEx ondersteunt
de protocollen UDP
en TCP.

Audiouitzending

Ja
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Audiofuncties vergelijken

Functie

Beschrijving

Audiouitzending

Ondersteuning voor
WebEx-audiovergadering Ja
WebEx-audiovergadering (hybride geluid)
(hybride geluid)
waarbij deelnemers
de flexibiliteit hebben
om een vergadering
bij te wonen via de
telefoon of via hun
computer (VoIP).

2 WebEx-audio is voorzien van hybride geluid.
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WebEx
2
Audio

Geïntegreerde
VoIP

Persoonlijke
confereren

Ja

Nee

N.v.t.
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Video
WebEx Meeting Center, Training Center en Support Center beschikken over functionaliteit voor HD-video.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center en Support Center bieden nog steeds ondersteuning
voor video met hoge kwaliteit.
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van uw WebEx-servicesite voor uitgebreide
instructies voor het gebruik van WebEx-video.
• Nieuw, pagina 73
• Eigenschappen van HD-video, pagina 74
• Vereisten, pagina 76
• Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit, pagina 77
• Ondersteunde camera's voor HD-video, pagina 78
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 79

Nieuw
WBS29.11
Verbeterde videoweergave
• Met de nieuwe standaardinstellingen voor de lay-out in het deelvenster Video en de samengevoegde
opties kunnen gebruikers eenvoudiger video's bekijken en wisselen tussen lay-outs:
• Boven aan het videovenster in de lijst Deelnemers zijn nieuwe opties voor de lay-out van video's
beschikbaar wanneer een video wordt verzonden.
• Wanneer een gebruiker video verzendt, wordt het standaardvergaderingsvenster ingesteld op de
videoweergave van 50% (tenzij er wordt gedeeld).
• Wanneer twee of meer personen video verzenden, wordt het deelvenster Video automatisch
gewijzigd in een miniatuurweergave.
• Als er een webcam is gedetecteerd, worden gebruikers gevraagd of ze hun video willen starten. In
datzelfde opdrachtvenster kunnen gebruikers er ook voor kiezen om hun video te starten in alle
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vergaderingen. Deze instelling kan bij de video-instellingen worden gewijzigd via het
tandwielpictogram Instellingen boven aan het videovenster.
• De framesnelheid waarmee videominiaturen en actieve video worden ingeschakeld, is verhoogd naar
15 fps voor een betere video-ervaring in omgevingen met een goede bandbreedte.
• Als er weinig bandbreedte beschikbaar is en er geen video kan worden verzonden, krijgt de gebruiker
na vijf seconden een foutmelding waarin wordt aangegeven dat er problemen zijn met de bandbreedte
of de lokale computer waardoor de videoweergave mogelijk wordt beïnvloed.
• Als in hybride CMR-vergaderingen de videoweergave stopt vanwege een probleem met weinig
bandbreedte, wordt de videoweergave automatisch weer gestart als meer bandbreedte beschikbaar is of
wanneer de problemen met de lokale computer zijn opgelost.

Eigenschappen van HD-video
Functie

Beschrijving

Meeting Center Event Center

Training Center Support Center

Tot
HD-resolutie
(720p)

Video kan
worden
weergegeven
met resoluties
tot wel 720p
(1280x720,
HD-resolutie).

Ja

Nee

Ja

Nee

Resolutie van
hoge kwaliteit
(360p)

U kunt nu
Ja
gebruikmaken
van een
videoresolutie
van hoge
kwaliteit tot
360p (640x360).

Ja

Ja

Ja

Videoweergave
op volledig
scherm

Videoweergave Ja
op volledig
scherm voor
HD-video of
videoweergave
van hoge
kwaliteit
(afhankelijk van
de grootte van
de monitor) en
vijf
videominiaturen.

Ja

Ja

Ja (maar omvat
geen
videominiaturen)
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Functie

Beschrijving

Meeting Center Event Center

Training Center Support Center

Uitgebreide
De weergave
Ja
weergave in
van de actieve
volledig scherm sprekers kan
worden
weergegeven op
het volledige
scherm,
waardoor u ook
HD-video kunt
ontvangen.

Ja
Ja
(Uitgevouwen
volledig
-schermweergave
zonder
HD-video)

Nee

Videoweergave
van actieve
spreker
weergeven voor
delen op
volledig scherm

Zwevende
Ja
weergave van de
actieve spreker
bij delen in de
volledigschermweergave.

Ja

Ja

Bij weergave op
volledig scherm
ziet de
vertegenwoordiger
van de
klantenservice
de video in een
afzonderlijk
deelvenster; de
klant ziet de
video als een
onderdeel van
de klantconsole.

Video met
zelfweergave
weergeven voor
delen op
volledig scherm

Video met
Ja
zelfweergave
weergeven in
het hoofdvenster
voor video
tijdens het delen
in de volledigschermweergave.
Verzenden van
video starten of
stoppen vanuit
het venster voor
zelfweergave.

Ja

Ja

Nee

Schakelen naar
actieve spreker

Automatische
Ja
videoschakeling
naar de luidste
actieve spreker.

Ja

Ja

Nee

Videominiaturen Videogebaseerde Ja
deelnemerslijst
met
videominiaturen.

Ja

Ja

Nee
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Functie

Beschrijving

Video
automatisch
aanpassen

Automatische
Ja
configuratie van
de
videokwaliteit
van de
deelnemers op
basis van de
beschikbare
netwerkbandbree
dte.

Ja

Ja

Ja

Camera hot
plug-in

De deelnemers Ja
kunnen tijdens
een vergadering
verbinding
maken met en
schakelen tussen
webcams.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Video blokkeren De presentator
kan bepalen
wiens video
wordt
weergegeven
voor alle
deelnemers.
Decodering van
HD-video
offloaden naar
GPU

Meeting Center Event Center

Ja

Ondersteunde
Ja
GPU-chipsets
kunnen
decoderingsbewe
rkingen
offloaden van de
host-CPU.

Training Center Support Center

Vereisten
WebEx-video werkt op elke computer die voldoet aan de standaardvereisten voor Meeting Center, Training
Center of Support Center. Om een videoresolutie van 360p te kunnen gebruiken, moet een computer voldoen
aan de volgende minimale vereisten:
• CPU: Dual-core processor
• RAM: 1 GB RAM
• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor video van hoge kwaliteit (zie de lijst in
Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit.)
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Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt verzenden, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:
• CPU: Quad-core processor (drie of meer deelnemers per vergadering), dual-core processor (twee
deelnemers per vergadering).
• RAM: 2 GB RAM
• Camera: een USB-webcamera die ondersteuning biedt voor HD-video (zie de lijst in Ondersteunde
camera's voor HD-video.)
Als u HD-video met een resolutie van 720p wilt ontvangen, moet een computer voldoen aan de volgende
minimale vereisten:
• CPU: Dual-core processor
• RAM: 2 GB RAM
Als u decodering van video wilt offloaden naar de GPU van de client voor 720p, moet een van de onderstaande
GPU-sets zijn geïnstalleerd:
• Windows (DXVA):
• NVIDIA GeForce 9800GT
• NVIDIA GeForce GT 430
• NVIDIA GeForce GTS 450
• NVIDIA GeForce GTX 275
• NVIDIA GeForce GTX460
• NVIDIA GeForce GTX560
• NVIDIA GeForce GTX560Ti
• NVIDIA GeForce GT520
• ATI Radeon HD 6950
• Mac OS X(VDA):
• NVIDIA GeForce9400M
• NVIDIA GeForce320M
• NVIDIA GeForce330M

Ondersteunde camera's voor video van hoge kwaliteit
De meeste camera's die compatibel zijn met een computer, werken ook in combinatie met WebEx. De volgende
camera's zijn door WebEx getest op video van hoge kwaliteit:
• Cisco VT Camera II
• Cisco VT Camera III
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• Cisco Precision HD
• Logitech HD Webcam C920
• Logitech Quick Cam Pro 9000
• Logitech QuickCam Orbit AF
• Logitech QuickCam C905
• Logitech QuickCam S7500
• Logitech HD Pro Webcam C910
• Microsoft LifeCam HD
• Microsoft LifeCam VX-1000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam VX-6000
• Microsoft LifeCam NX-6000
• Microsoft LifeCam VX-3000

Ondersteunde camera's voor HD-video
De volgende camera's zijn door WebEx getest op HD-video:
• Logitech HD Webcam C310
• Logitech HD Webcam C500
• Logitech HD Webcam C510
• Logitech HD Webcam C905/B905
• Logitech HD Pro Webcam C910/B910
• Logitech HD Webcam C920
• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001
• Microsoft LifeCam HD-6000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam Studio
• Cisco Precision HD
• Cisco TelePresence SX10
• Cisco VT Camera III
• Apple iSight HD
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Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die van invloed zijn op geïntegreerde WebEx-video.
Zie Systeemvereisten en functieondersteuning voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen
die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.
HD-video
HD-video wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het delen van toepassingen, uw bureaublad en
streamingmedia. Als deze functies worden beëindigd, wordt HD-video automatisch weer ingeschakeld.
Bij het streamen van media in Event Center stopt video van de presentator
In Event Center moet de videocamera van de presentator worden gestopt om video van een bestand af te
spelen en dit bestand met alle deelnemers te delen. De presentator kan maar één videostream tegelijk verzenden.
De videocamera van de presentator kan weer worden ingeschakeld zodra hij of zij het streamen van het bestand
of de media heeft beëindigd.
Deze beperking is toegevoegd om abonnees te beschermen tegen bandbreedteproblemen die het gevolg kunnen
zijn van een piek in het videoverkeer als meerdere niet-miniatuurvideostreams aan grote groepen deelnemers
worden verzonden. Naar verwachting zal deze beperking in de toekomst worden opgeheven.
Veel voorkomende problemen met Collaboration Meeting Rooms (CMR)
De volgende problemen met CMR Cloud- en hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) komen
regelmatig voor:
• Video verzenden van WebEx-toepassingen naar videoconferentiesystemen of -toepassingen
Een CMR Cloud- of hybride CMR-vergadering start altijd met de beste videoresolutie van TelePresence
(of andere videoconferentiesystemen of -toepassingen) en WebEx. Als HD-video beschikbaar is, is het
beschikbaar voor alle deelnemers. Als een WebEx-deelnemer een beperkte bandbreedte heeft, wordt de
resolutie tussen TelePresence en WebEx verlaagd voor die deelnemer. Dit betekent dat de videoresolutie
voor alle andere deelnemers ook minder goed wordt. De minimale bitsnelheid die een WebEx-toepassing
vanuit de WebEx-cloud moet verwerken zodat video en toepassing delen of scherm delen (voorheen
'bureaublad delen') kunnen worden ontvangen, is 1,2 Mbps. Als de snelheid lager ligt, kan dat erin
resulteren dat de WebEx-toepassing alleen de gedeelde toepassing of het gedeelde scherm weergeeft.
Vanaf WBS29.11 geldt dat als de WebEx-toepassing de bitsnelheid van 1,2 Mbps niet kan behouden
wegens een te lage netwerkbandbreedte of lokale computerproblemen (zoals CPU- of RAM-gebruik),
de gebruikers in plaats van TelePresence-video een waarschuwing ontvangen over de te lage bandbreedte.
In WBS29.11 en hoger wordt voor gebruikers van de WebEx-toepassing de verbinding met de
WebEx-cloud automatisch periodiek getest om te controleren of eventuele netwerk- of lokale problemen
zijn opgelost. Als gebruikers video verzenden en ontvangen met een bitsnelheid van ten minste 1,2
Mbps, kunnen ze het verzenden en ontvangen van video hervatten.
Meer informatie over de aanbevolen bandbreedte-instellingen voor CMR Cloud-vergaderingen vindt u
bij Vereisten in de Implementatiehandleiding bij de Enterprise-versie van Cisco WebEx Meeting Center
met Collaboration Meeting Rooms op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco WebEx Meeting
Center.
Informatie over aanbevolen bandbreedte-instellingen voor hybride CMR-vergaderingen vindt u bij
Vereisten in het hoofdstuk Cisco WebEx-functies en belangrijke opmerkingen en Tips voor het oplossen
van lage bandbreedteproblemen op de WebEx Meeting Center-client in Windows of op de Mac in het
hoofdstuk Problemen oplossen in de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride CMR (Collaboration
Meeting Rooms) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco TelePresence Management Suite
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(TMS). Informatie over aanbevolen sitebeheeropties om bandbreedteproblemen te beperken vindt u in
Nieuw.
• Video-ervaring tijdens vergadering
WebEx-gebruikers kunnen in de WebEx-toepassing alleen het video-eindpunt van de actieve spreker of
de meest recente actieve spreker zien. Gebruikers van video-eindpunten die niet praten, worden niet
weergegeven in de WebEx-toepassing.
Gebruikers van video-eindpunten kunnen alleen de actieve spreker of de meest recente actieve spreker
in WebEx op hun scherm zien. WebEx-gebruikers die niet praten, worden niet weergegeven op hun
scherm.
Als er achtergrondgeluid is in een TelePresence-ruimte, kan dit ertoe leiden dat de video voor die
TelePresence-ruimte wordt weergegeven als de actieve spreker in de WebEx-vergadering. Indien nodig
kan de host de opdracht Video vergrendelen gebruiken om de videoweergave in de video van een andere
deelnemer te vergrendelen.
In een CMR Cloud- of hybride CMR-vergadering zijn de deelnemersvideo's van deelnemers die via 4G
LTE vanaf Apple iPads of iPhones deelnemen niet zichtbaar in TelePresence-systemen. De audio is nog
wel beschikbaar. Dit probleem doet zich voor doordat video van 180 p vereist is om video naar
TelePresence-systemen te verzenden. Het verzenden van video van 180 p via mobiele netwerken wordt
echter niet ondersteund vanwege de vereisten van de Apple iTunes Store voor toepassingen.
• Videoweergave op volledig scherm
Wanneer de presentator overschakelt naar video op het volledige scherm tijdens het delen van het
bureaublad, een toepassing of een document, wordt het delen onderbroken aan de kant van de deelnemer
(het laatste gedeelde scherm loopt vast). Wanneer de presentator de weergave op volledig scherm afsluit,
wordt het delen automatisch hervat.
Deelnemers blijven in de weergave op volledig scherm wanneer de presentator stopt met delen en de
weergave op volledig scherm wordt automatisch afgesloten wanneer de presentator het delen opnieuw
start.
Als de WebEx-toepassing op een Mac of pc met twee schermen wordt weergegeven, kunnen gebruikers
de volledige-schermweergave gebruiken op één scherm en het gedeelde scherm of de gedeelde toepassing
in volledig scherm weergeven op het andere scherm. Ze kunnen dit doen door het videovenster naar het
andere scherm te slepen en het pictogram Alle deelnemers weergeven in volledig-schermweergave te
selecteren.
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Sitebeheer
Deze release-opmerkingen zijn alleen van toepassing op beheerders.
Gebruik WebEx-sitebeheer om de websites voor uw WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center
of Support Center te configureren en te onderhouden.
• Nieuw, pagina 81
• Functies, pagina 83
• Bekende problemen en beperkingen, pagina 84

Nieuw
WBS29.12
Ondersteuning voor delen van inhoud
De tool Sitebeheer biedt nu de mogelijkheid voor het beheren van integraties voor het delen van inhoud.
Momenteel is deze mogelijkheid alleen beschikbaar in WebEx-vergadering voor iPad voor de mobiele
WebEx-toepassing voor iOS. Ondersteuning voor Android is beschikbaar in een toekomstige release.
• Inhoud delen kan worden ingeschakeld voor Dropbox, Box en Google Drive.
• Als inhoud delen is ingeschakeld, kunt u selectief beheren of Dropbox-, Box- of Google Drive-integraties
zijn ingeschakeld voor mobiele gebruikers.
• U hebt de mogelijkheid om automatisch bestanden te wissen die vanuit 'Recent gedeelde bestanden' in
het cachegeheugen van de mobiele WebEx-toepassing zijn geplaatst.
Hoorbare meldingen van NBR inschakelen
De instelling Hoorbare meldingen van NBR inschakelen is beschikbaar nadat aanvullende updates zijn
toegevoegd aan de WebEx-cloud. De beoogde beschikbaarheid is het eerste kwartaal van 2015. Wanneer deze
functie beschikbaar is, wordt de optie weergegeven in WebEx-sitebeheer en worden de melding van NBR
standaard uitgeschakeld.
Koppeling Nieuwe gebruikersreferentie
Beheerders kunnen nu voor elk centrum de standaard-URL voor de koppeling Nieuwe gebruikersreferentie
wijzigen.

Release-opmerkingen van Cisco WebEx Training Center (versie WBS29.13)
81

Sitebeheer
Nieuw

WBS29.11
Gedeactiveerd hostaccount
WebEx-vergaderingen of -gebeurtenissen kunnen niet worden gestart als het hostaccount is gedeactiveerd.
Documenten afdrukken en opslaan uitschakelen tijdens bestandsdeling
WebEx-sitebeheer biedt de mogelijkheid om het afdrukken en opslaan van documenten te beheren wanneer
een bestand wordt gedeeld met alle centers.
WBS29.8
Collaboration Meeting Rooms
Sitebeheer bevat een nieuw gedeelte voor opties voor Collaboration Meeting Rooms in de cloud:
• Bandbreedte voor videoapparaten: maakt bandbreedtecontrole voor videoapparaten mogelijk (controle
voor WebEx VoIP- en video-verbindingen). Als deze functie is ingeschakeld, wijzigt WebEx de
bandbreedtecapaciteit van de sessie in een lagere bitsnelheid wanneer er een lagere bandbreedte in de
WebEx-toepassing aanwezig is.
• Een groepsnummer gebruiken: als deze functie is ingeschakeld, wordt het groepsnummer weergegeven
in e-mailuitnodigingen en op de pagina Persoonlijke ruimte van de host. Er wordt een voorbeeldtekst
voor de inbelgegevens geleverd. Deze tekst kan worden aangepast. De maximale lengte is 256 tekens.
• Persoonlijke ruimte inschakelen: hiermee worden persoonlijke ruimten voor hosts ingeschakeld. Deze
optie is standaard ingeschakeld.
• Lengte hostpincode: geeft de lengte aan van de pincode voor een persoonlijke ruimte van een host.
Mogelijke waarden zijn 4, 6, 8 en 12 tekens.
Zie de Implementatiehandleiding bij Collaboration Meeting Rooms (CMR Cloud) Enterprise op de pagina
Configuratiehandleidingen op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-installation-and-configuration-guides-list.html voor meer informatie over het beheer van CMR Cloud.
HTML-e-mailsjablonen
De tool Sitebeheer biedt nu toepasbare e-mailsjablonen in HMTL-indeling.
• In de lijst met e-mailsjablonen is te zien welke e-mailsjablonen HTML-indeling bieden
• E-mailsjablonen kunnen worden gesorteerd op HTML- of tekstindeling
Instellingen voor Mac-productiviteitstools
De tool Sitebeheer biedt nu de mogelijkheid de integratie van WebEx-productiviteitstools met Microsoft
Outlook voor Mac in of uit te schakelen. De volgende opties zijn opgenomen:
• de integratie van productiviteitstools met Microsoft Outlook voor Mac en Windows in- en uitschakelen:
• de optie Microsoft Outlook voor Windows
• de optie Microsoft Outlook voor Mac
• Eén-klik-optie: geeft het Eén-klik-pictogram op de taakbalk weer.
Vereenvoudigde branding om het nieuwe ontwerp van de gebruikersinterface te ondersteunen
De brandingtool van Sitebeheer biedt nu vereenvoudigde brandingopties om het nieuwste ontwerp van de
gebruikersinterface te ondersteunen. Als branding al is toegepast op uw website, hoeft u niets te doen. Het
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nieuwe ontwerp van de gebruikersinterface biedt een flexibele structuur om uw bestaande brandingelementen
te blijven ondersteunen.
• Bestaande brandingelementen, zoals kopmenubalk, logo, navigatiedeelvenster aan de linkerkant van de
pagina, voetteksten, servicevoorwaarden en privacyverklaringen, worden niet gewijzigd.
• Elementen en gedeelten die beschikbaar zijn voor branding, zijn vereenvoudigd. Elementen binnen het
inhoudsgedeelte zijn niet beschikbaar voor branding. Algemene koppelingskleuren en tekenstijlen worden
echter op alle pagina's consistent toegepast. Als bijvoorbeeld een tekenkleur in het linkerdeelvenster is
gewijzigd, wordt dezelfde tekenkleur in alle centers gebruikt.
Voor extra brandingverzoeken kunt u contact opnemen met uw klantenservicebeheerder.
WBS29.4
Nieuw bereik voor het opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden
Bij de sitebeheer-optie Opnieuw gebruiken van voorgaande wachtwoorden niet toestaan kunt u nu een
bereik van drie tot acht voorgaande wachtwoorden selecteren. De nieuwe standaardinstelling is drie.
WBS29.1
Ondersteuning voor PayPal
Vanaf versie WBS29.1 zijn voor de sitebeheerder nieuwe selecties beschikbaar bij de Providerinstellingen
voor PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro UK en PayPal Express Checkout US en Canada voor
trainingssessies. Eindgebruikers zien deze wijzigingen op de pagina Betalingsgegevens voor trainingssessies.

Functies
Opties voor het weergeven van het verschil ten opzichte van GMT
Met de optie GMT-verschil weergeven voor tijdzones in e-mailberichten en op webpagina's bepaalt u of het
verschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT) (bijvoorbeeld 'GMT -8:00') wordt weergegeven
voor de tijdzones en tijden. Als u alleen met klanten in de VS en Canada werkt die niet bekend zijn met GMT,
kunt u deze optie uitschakelen.
Tijdzoneconfiguratie
De tijdzonelabels zijn nu 'brandable' voor een website. Deze labels bevatten onder andere de locatie
(bijvoorbeeld 'San Francisco') en de naam van de tijdzone (bijvoorbeeld 'Pacific Time'), en een zomertijdlabel
(DST: Daylight Saving Time) (bijvoorbeeld 'Zomertijd' of 'Standaard').
Vergaderingen weergeven op de werkelijke of op de geplande tijd
Met de optie Vergaderingen weergeven op werkelijke begintijd, niet geplande tijd, die beschikbaar is voor
Meeting Center, kunt u bepalen of een actieve vergadering op de agenda wordt weergegeven op de geplande
tijd of de werkelijke begintijd. Om ervoor te zorgen dat deelnemers eenvoudiger actieve vergaderingen kunnen
vinden in hun agenda, worden de vergaderingen nu standaard op de geplande tijd weergegeven. Door deze
optie in de sitebeheeropties in te schakelen, kunt u desgewenst het vorige gedrag herstellen.
De knop Community
Met de optie Knop Community weergeven op navigatiebalk bepaalt u of de knop Community wordt
weergegeven op de horizontale navigatiebalk. Zowel hosts als deelnemers kunnen deze knop gebruiken voor
toegang tot de WebEx-community.
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Importeren van adresboeken in Microsoft Outlook 2010
Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund door Microsoft
Outlook 2010 64-bits.
Sitebeheeraccounts zonder sessietype
Er kunnen nu Sitebeheer-accounts worden gemaakt zonder dat er een sessietype hoeft te worden toegewezen.
Dergelijke accounts tellen niet mee voor de limiet van Benoemde hosts voor een website. Met een dergelijk
account kan er geen sessie worden gestart, maar als een andere gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven,
kan er wel voor een andere gebruiker worden gepland.
Uitnodigen via chatbericht en Herinneren via chatbericht in het menu Snel starten
Met de optie Presentie-integratie bepaalt u of de opties Uitnodigen per chatbericht en Herinneren via chat in
het menu Korte handleiding worden weergegeven voor een vergadering. Daarnaast kunt u met deze optie
bepalen of WebEx Connect wordt gedownload voor ondersteuningspagina's.
Benoemde host-gebruikers die alleen audio gebruiken
Er is nu een afzonderlijke teller beschikbaar voor Benoemde hostgebruikers die alleen het vergadertype
Persoonlijke conferentie hebben ingeschakeld, oftewel gebruikers die alleen vergaderingen van het type
Persoonlijke conferenties kunnen starten. Deze teller wordt weergegeven op de startpagina voor het beheren
van de website.
Bevestiging accountaanmelding
Als de optie Bevestiging is vereist voor nieuwe accounts is ingeschakeld, moeten gebruikers die zich aanmelden
voor een account, de aanmelding bevestigen. De gebruiker bevestigt door op een koppeling te klikken in het
vervolgbericht dat per e-mail is verzonden naar het adres dat op het aanmeldingsformulier is opgegeven.
Daarnaast zijn er gerelateerde opties beschikbaar: de bevestigingspagina laten verlopen (standaard na drie
dagen), bij bevestiging een sitebeheerder informeren en een beveiligingscontrole in het aanmeldingsformulier
opnemen.

Bekende problemen en beperkingen
Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die alleen van invloed zijn op Sitebeheer. Zie
Systeemvereisten en functieondersteuning, op pagina 27 voor meer informatie over de browsers en
besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services
betreffen.
Branding en aanpassing
• Voor de nieuwe WebEx-koptekst mogen merkkopteksten maximaal 75 px zijn. Als een merksite een
kopteksthoogte heeft van minder dan 75 px en geen HTML-code voor een aangepaste koptekst heeft,
wordt de hoogte van de koptekst automatisch verhoogd naar 75 px.
• De koppelingen Aanmelden en Afmelden voor het hulpprogramma Sitebeheer zijn niet zichtbaar als de
kleur van de koptekstnavigatie blauw of donker is.
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de branding, neemt u contact op met de manager van de
klantenondersteuning.
Ondersteuning voor de Safari-webbrowser
Gebruik van de Safari-webbrowser voor Sitebeheer wordt niet ondersteund op de Mac.
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Hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence)
De volgende problemen zijn van toepassing op hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence):
• Om de kans op bandbreedteproblemen voor video te beperken, moeten sitebeheerders ervoor zorgen dat
de volgende sitebeheeropties zijn ingesteld voor gebruikers van hybride CMR:
• Zorg ervoor dat voor WebEx VoIP- en videoverbindingen altijd de optie Automatische gecodeerde
UDP/TCP SSL is geselecteerd.
• Selecteer Site-instellingen > Siteopties en schakel de optie voor maximale videobandbreedte in.
Hiermee stelt u de maximale framesnelheid voor video in vergaderingen in. De standaardinstelling
is 15 fps.
• Zorg ervoor dat onder 'Opties voor OneTouch TelePresence' de optie
TelePresence-bandbreedtebeheer inschakelen is ingeschakeld, tenzij WebEx Support opdracht
geeft deze te wijzigen.
• Zorg ervoor dat onder 'Vergaderingsopties' de optie HD-video inschakelen is ingeschakeld zodat
hogere resoluties dan 360 p kunnen worden verzonden.
Aanvullende informatie over aanbevolen bandbreedte-instellingen voor hybride CMR-vergaderingen
vindt u bij 'Vereisten' in de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride CMR (Collaboration Meeting
Rooms) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco TelePresence Management Suite (TMS).
• Sitebeheerders moeten er ook voor zorgen dat het sessietype Meeting Center PRO TelePresence is
ingeschakeld voor uw site:
• Het sessietype Meeting Center PRO TelePresence biedt gebruikers een andere gebruikersinterface
in de integratie van de WebEx-productiviteitstools in Microsoft Outlook dan de standaard
WebEx-integratie in Outlook.
• Als u wilt dat bestaande gebruikers op uw site hybride CMR gebruiken, moet u het sessietype
Meeting Center Pro TelePresence via een batchproces voor hen inschakelen. Het wordt niet
automatisch voor hen ingeschakeld.
• Als hybride CMR voor uw site is ingeschakeld, wordt het selectievakje Standaard voor nieuwe
gebruikers naast de sessietype-optie Meeting Center PRO TelePresence van Sitebeheer automatisch
ingeschakeld. Als u niet wilt dat hybride CMR automatisch voor nieuwe gebruikers wordt
ingeschakeld, moet u het selectievakje Standaard voor nieuwe gebruikers uitschakelen.
• U kunt ook aanvullende aangepaste sessietypen maken op basis van het sessietype van Meeting
Center TelePresence.
• Sitebeheerders kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de gebruikersinterface van hybride CMR voor
de WebEx-productiviteitstools. Beheerders kunnen bijvoorbeeld niet de branding voor het deelvenster
Vergaderingsopties van hybride CMR binnen de Outlook-integratie wijzigen, niet de gegevens in het
deelvenster Vergaderingsopties of in de dialoogvensters Geavanceerde instellingen van TelePresence
of WebEx verbergen en zij kunnen ook niet het aantal deelnemers voor video-inbellen beperken dat de
gebruiker kan invoeren.
• Hoewel scherm delen (voorheen 'bureaublad delen') en toepassingen delen worden ondersteund in hybride
CMR-vergaderingen, worden bepaalde standaardfuncties voor delen, zoals bestanden delen, aantekening
en witbord delen, niet ondersteund in hybride CMR-vergaderingen.
• Vanaf WBS29 wordt opnemen ondersteund voor hybride CMR-vergaderingen, maar hierop zijn de
volgende bekende problemen en beperkingen van toepassing:
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• Hybride CMR-vergaderingen worden opgenomen in MP4-indeling. Video wordt opgenomen met
een resolutie van 360 p.
• Als gebruikers de opname afspelen kunnen ze scherm delen, toepassing delen, videocamerafeeds
van de actieve spreker, de deelnemer, de lijst, chat en enquêteren zien. Als gebruikers de opnamen
echter downloaden, bevinden scherm delen, toepassing delen en het audiogedeelte zich in één
MP4-bestand, zonder de videocamerafeeds van de actieve spreker, de deelnemerslijst, chat en
enquêtes.
Meer informatie over het opnemen van hybride CMR-vergaderingen vindt u in Veelgestelde vragen over
opnemen en afspelen in de Veelgestelde vragen over WebEx Meeting Center, te vinden in http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.
• Als u niet over de juiste bandbreedte beschikt, kan de resolutie van de presentatie of inhoud die u deelt
in CMR Cloud- en hybride CMR-vergaderingen terugvallen tot XGA (1024 x 768) en 5 fps. In
TelePresence-systemen zien gebruikers breedbeeld met zwarte stroken boven- en onderaan. Vanaf
WBS29.8 wordt een maximale resolutie van 720 p ondersteund mits alle WebEx-deelnemers over een
internetsnelheid van minimaal 2 Mbps beschikken en bij het delen van inhoud het hele
TelePresence-systeemscherm zonder bij te snijden kan worden weergegeven in TelePresence-systemen
met een beeldformaat van zowel 4:3 als 16:9. Vanaf WBS29.11 met TelePresence Server 4.1 en Conductor
XC 3.0 wordt een resolutie van 1080 p ondersteund mits alle WebEx-deelnemers over een internetsnelheid
van minimaal 3 Mbps beschikken. Als deelnemers aan de vergadering niet de minimale bandbreedte
hebben, wordt de resolutie van alle deelnemers teruggebracht tot het volgende laagste resolutieniveau
van inhoud delen. Als er bijvoorbeeld een resolutie van 720 p is gebruikt maar één deelnemer een
bandbreedte onder de drempelwaarde heeft, wordt de resolutie van de vergadering teruggebracht tot 720
p voor alle deelnemers. Of als TelePresence Server 4.1 en Conductor XC 3.0 worden gebruikt, zou
normaal 1080 p worden ondersteund. Als één deelnemer niet over een internetsnelheid van minimaal 3
Mbps beschikt, wordt de resolutie waarin de inhoud wordt gedeeld teruggebracht tot 720 p voor alle
deelnemers. De kwaliteit van presentatie en inhoud delen binnen verschillende TelePresence-systemen
onderling verandert niet en de resolutie is gebaseerd op de instellingen voor de TelePresence Server- of
Cisco TelePresence MCU-serie. De kwaliteit van presentatie en inhoud delen binnen verschillende
WebEx-toepassingen onderling is goed. Deze kwaliteitsbeperkingen voor presentatie en inhoud delen
zijn niet van toepassing op vergaderingen alleen voor WebEx. Deze hebben een eigen indeling voor het
weergeven van inhoud.
• Scherm delen (voorheen 'bureaublad delen') en toepassingen delen worden ondersteund in hybride
CMR-vergaderingen, maar bepaalde standaardfuncties voor inhoud delen, zoals bestanden delen,
aantekening en witbord delen, worden niet ondersteund.
• Vanaf Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) versie 14.4 kunnen beheerders Cisco TMS
zodanig instellen dat TelePresence-deelnemers al tot vijf minuten voor de geplande starttijd aan een
hybride CMR-vergadering kunnen deelnemen. TelePresence neemt pas deel aan de vergadering als de
eerste TelePresence-deelnemer bij de vergadering inbelt. Cisco TMS belt pas op de geplande starttijd
van de vergadering uit naar WebEx. Meer informatie vindt u bij 'Vroeg deelnemen toestaan instellen'
in het gedeelte 'Conferentie-instellingen configureren in Cisco TMS' van de Configuratiehandleiding
voor Cisco hybride CMR (Collaboration Meeting Rooms) op de pagina Configuratiehandleidingen voor
Cisco TelePresence Management Suite (TMS).
• Hybride CMR-vergaderingen ondersteunen geen alleen-VoIP-audio.
• Voor het plannen van grote hybride CMR-vergaderingen moeten beheerders capaciteitslimieten instellen.
Om het geluid van iedereen behalve de spreker te dempen, moet het geluid van deelnemers in zowel
WebEx als TelePresence worden gedempt:
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• Vanuit de WebEx-toepassing kan de host het geluid van WebEx-deelnemers dempen.
• In bepaalde TelePresence-systemen kan de host het geluid van andere TelePresence-deelnemers
dempen. Anders kan de beheerder het geluid van TelePresence-deelnemers dempen via TelePresence
Server.
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