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Översikt av WebEx-sekretess
Cisco WebEx onlinelösningar ser till att globala medarbetare och virtuella team kan träffas och samarbeta i
realtid, som om de befann sig i samma rum. Företag, institutioner och statliga myndigheter runtom i världen
förlitar sig på Cisco WebEx lösningar för att förenkla verksamhetsprocesser och förbättra resultaten inom
försäljning, marknadsföring, utbildning, projekthantering och supportverksamhet.
Sekretess är en grundläggande punkt för samtliga dessa organisationer och dess användare. Onlinesamarbete
måste omfatta flera säkerhetsnivåer som avser allt från schemaläggning av möten till autentisering av
mötesdeltagare och delning av innehåll.
Cisco WebEx är en säker miljö, men kan fortfarande konfigureras som ett öppet samarbetsutrymme. Att förstå
vilka sekretessfunktioner som finns tillgängliga för webbplatsadministratörer och slutanvändare gör det möjligt
för dig att skräddarsy WebEx enligt dina verksamhetsbehov.
Ytterligare information finns i Vitbok om WebEx-säkerhet.
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Bästa praxis för administratörer
Väl fungerande sekretessinställningar börjar med WebEx-webbplatsadministrationen, där administratörer kan
hantera och genomdriva sekretesspolicyer för värd- och presentatörsprivilegier. Exempelvis kan en auktoriserad
administratör anpassa sessionskonfigurationerna i syfte att inaktivera en presentatörs möjlighet att dela program
eller överföra filer på webbplats- eller användarbasis.
Vi rekommenderar att du använder följande funktioner för att skydda dina möten.

Gör alla möten ej listade
Även mötets rubrik kan avslöja känslig information. Ett möte som exempelvis är rubricerat ”Diskutera förvärv
av företag A” kan få ekonomiska konsekvenser om denna information avslöjas för tidigt. Genom att skapa ej
listade möten kan du bibehålla sekretessen kring känslig information.
När det gäller listade möten visas mötets ämne och annan information på din webbplats för både autentiserade
användare och icke-autentiserade användare samt gäster. Såvida ditt företag inte har ett specifikt
verksamhetsbehov av att offentligt visa mötets rubrik eller annan information bör samtliga möten skapas som
ej listade.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Logga in på WebEx-webbplatsadministrationsverktyget.
Gå till Konfiguration > Gemensamma webbplatsinställningar > Alternativ > Säkerhetsalternativ.
Markera rutan intill Alla möten måste vara ej listade (MC, TC och EC).

Kräv lösenord för alla möten, händelser och sessioner
Det mest effektiva sättet att förbättra säkerheten för alla dina möten, händelser och utbildningsmöten är att
kräva ett lösenord. Lösenord skyddar mot obehörigt deltagande eftersom endast användare som har tillgång
till lösenordet kan delta. Genom att kräva lösenord säkerställer du att alla möten, händelser och utbildningsmöten
som skapas av värdar är skyddade.
Vi rekommenderar att du använder ett komplext och ovanligt lösenord (ett starkt lösenord). Ett starkt lösenord
bör innehålla en blandning av gemener och versaler, siffror och specialtecken (till exempel: $Tu0psrOx!).
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Bästa praxis för administratörer
Kräv möteslösenord vid deltagande via telefon eller videokonferenssystem (WBS30)

OBS!

Att lägga till lösenord för dina möten, händelser och utbildningsmöten har ingen påverkan på hur
deltagandeprocessen ser ut för auktoriserade deltagare. Mötesdeltagare kan enkelt delta genom att klicka
på URL-adressen i e-postinbjudan eller via WebEx-webbplatsen.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7

Logga in på WebEx-webbplatsadministrationsverktyget.
Gå till Konfiguration > Gemensamma webbplatsinställningar > Alternativ > Säkerhetsalternativ.
Under avsnittet Meeting Center markerar du Alla möten måste ha ett lösenord.
Under avsnittet Event Center markerar du Alla händelser måste ha ett lösenord.
Under avsnittet Training Center markerar du Alla sessioner måste ha ett lösenord.
Om du vill kräva starka lösenord markerar du Kräv starka lösenord för möten.
Kontrollera och konfigurera följande rutor:
• Kräver både gemener och versaler
• Minimum längd
• Minimum antal siffror
• Minimum antal bokstäver
• Minimum antal specialtecken
• Tillåt inte att något tecken upprepas tre eller flera gånger
• Tillåt inte dynamisk webbsidetext som möteslösenord (webbplatsnamn, värdens namn, användarnamn,
mötesämne)
• Tillåt inte möteslösenord från den här listan

Kräv möteslösenord vid deltagande via telefon eller
videokonferenssystem (WBS30)
Utöver att kräva ett lösenord när användare deltar via ett mötesprogram (exempelvis på Windows eller Mac)
bör du även kräva lösenord av användare som deltar via telefon eller videokonferenssystem. Denna funktion
erbjuds i alla versioner från och med WBS30. När detta alternativ är valt genererar systemet automatiskt ett
åttasiffrigt numeriskt lösenord för telefon- och videokonferenssystemdeltagare och lägger till detta i
mötesinbjudan. På så sätt säkerställs att endast personer som har fått inbjudan kan delta i mötet när de använder
en telefon eller ett videokonferenssystem.
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Bästa praxis för administratörer
Kräv inloggning för att delta i ett möte, en händelse eller ett utbildningsmöte (WBS30)

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

Logga in på WebEx-webbplatsadministrationsverktyget.
Gå till Konfiguration > Gemensamma webbplatsinställningar > Alternativ > Säkerhetsalternativ.
Under avsnittet Meeting Center markerar du Kräv möteslösenord vid deltagande via telefon.
Under avsnittet Event Center markerar du Kräv händelselösenord vid deltagande via telefon.
Under avsnittet Training Center markerar du Kräv utbildningsmöteslösenord vid deltagande via telefon.
Under avsnittet Meeting Center markerar du Kräv möteslösenord vid deltagande via videokonferenssystem.

Kräv inloggning för att delta i ett möte, en händelse eller ett
utbildningsmöte (WBS30)
Vi rekommenderar att du kräver att alla användare har ett konto på din WebEx-webbplats om känsliga möten,
händelser eller utbildningsmöten hålls på webbplatsen. När alternativet är aktiverat krävs både att värdar och
deltagare anger sina inloggningsuppgifter när de ska delta i ett möte, en händelse eller ett utbildningsmöte.
Från och med version WBS30 rekommenderar vi, utöver kravet att logga in på din webbplats, att du kräver
att deltagare loggar in när de ringer in från en telefon. På så sätt förhindrar du att någon får tillträde till mötet
eller utbildningsmötet utan att ha korrekta inloggningsuppgifter.

OBS!

Mötesdeltagare som deltar via Meeting Center- eller Training Center-programmet måste autentisera sig,
vilket betyder att de inte behöver autentisera sig igen när de ansluter till ljud. På grund av detta påverkar
denna begränsning endast användare som deltar via telefon.
Du bör dessutom överväga att införa begränsningar för inringning via videokonferenssystem till möten som
kräver att deltagarna loggar in. Eftersom användare inte kan logga in via ett videokonferenssystem så innebär
det en risk för att obehöriga användare deltar i ett möte om du tillåter att videokonferenssystem deltar.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Steg 4

Logga in på WebEx-webbplatsadministrationsverktyget.
Gå till Konfiguration > Gemensamma webbplatsinställningar > Alternativ > Säkerhetsalternativ.
Om du vill kräva att alla användare måste ha ett konto på din WebEx-webbplats för att kunna vara värd för
eller delta i WebEx-möten, -händelser eller -utbildningsmöten markerar du alternativet Kräv inloggning för
åtkomst till webbplatsen (endast Meeting Center, Event Center och Training Center).
Om du vill kräva inloggning när användare deltar i ett möte eller utbildningsmöte via telefon markerar du
alternativet Kräv att deltagare har ett konto när de deltar via telefon (endast Meeting Center och Training
Center).
Om detta alternativ är markerat och värden kräver inloggning måste deltagare logga in via sina telefoner.
Deltagare måste ha lagt till ett telefonnummer och en PIN-kod i sina profiler för att göra detta.
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Bästa praxis för administratörer
Tillåt inte att personer deltar innan värden

Steg 5

När inloggning krävs för att delta i ett möte och du vill förhindra videokonferenssystem från att delta markerar
du Blockerad (endast Meeting Center).
När den är blockerad kan inte videokonferenssystem starta eller delta i möten som kräver inloggning. När
konfigurerad för inloggning inkluderar detta personliga mötesrum.

Tillåt inte att personer deltar innan värden
Du bör inte aktivera möjligheten för deltagare att delta innan värden i samtliga möten om du inte är helt
införstådd med hur denna funktion påverkar säkerheten eller om denna funktion inte krävs.
Överväg att inaktivera funktionen Delta innan värd på din webbplats. Vi rekommenderar att dessa alternativ
inaktiveras för listade möten, då externa deltagare kan komma att nyttja det schemalagda mötet för sina egna
ändamål utan värdens vetskap eller samtycke.
Om du låter deltagare delta innan värden bör du även överväga att inte tillåta att de ansluter till mötets ljud
innan värden. Om mötet är listat på din webbplats eller om det inte är lösenordsskyddat kan obehöriga användare
få åtkomst till mötet, och deltagarna kan initiera kostsamma samtal utan värdens vetskap eller samtycke.
Avseende personliga konferensmöten (PCN-möten) rekommenderar vi att du inaktiverar alternativet Delta i
ljud innan värden. När detta alternativ är inaktiverat måste värden först ringa WebEx-åtkomstnumret till
ljudbryggan och sedan ange värdåtkomstkoden samt värd-PIN-koden innan deltagare kan delta i mötet.

Procedur
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Logga in på WebEx-webbplatsadministrationsverktyget.
Gå till Konfiguration > Gemensamma webbplatsinställningar > Alternativ > Säkerhetsalternativ.
Om du vill förhindra deltagare från att delta innan värden avmarkerar du följande rutor:
• Tillåt att deltagare eller diskussionsdeltagare deltar innan värden (MC, TC och EC)
• Den första deltagaren som deltar blir presentatör (endast MC)
• Tillåt att deltagare eller diskussionsdeltagare deltar i telekonferens innan värden (MC, TC och
EC)
• Tillåt att deltagare deltar i ljuddelen av en personlig konferens innan värden (PCN-möten)

Kontohantering
Följande funktioner som låter dig hantera sekretessinställningar för samtliga användare på din webbplats är
även tillgängliga i WebEx-webbplatsadministrationen:
Värdkontohantering
• Spärra ett konto efter ett konfigurerbart antal misslyckade inloggningsförsök
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Bästa praxis för administratörer
Kontohantering

Skapa konto
• Kräv att nya användare skriver in bokstäverna och siffrorna i en förvrängd bild som visas på skärmen
• Kräv e-postbekräftelse av nya konton
• Konfigurera regler för självregistrering av nya konton
Kontolösenord
• Kräv särskilda regler för lösenordsformat och -längd samt återanvändning av lösenord
• Möjlighet att ändra lösenord regelbundet
• Förbjud lösenord som är lätta att gissa (till exempel ”lösenord”)
• Ange ett minsta tidsintervall innan lösenord kan ändras
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Bästa praxis för administratörer
Kontohantering
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Bästa praxis för värdar
Som värd är det du som tar det slutliga beslutet angående säkerhetsinställningarna för ditt möte. Kom alltid
ihåg att det är du som styr i princip alla aspekter av mötet, inbegripet när det börjar och slutar.
Följ bästa säkerhetspraxis när du schemalägger ett möte, samt under och efter mötet, i enlighet med ditt företags
behov avseende att skydda möten och information.

Använda ditt personliga rum (WBS30)
Lås personligt rum automatiskt
Med WBS30 har du möjlighet att låsa ditt personliga rum automatiskt när ditt möte startar. Du kan göra detta
via Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga rum på din WebEx-webbplats. Vi rekommenderar att
du låser ditt rum efter 0 minuter. Detta innebär i praktiken att du låser ditt rum så snart du själv har anslutit
till det. Detta förhindrar att alla deltagare i din lobby automatiskt deltar i mötet. Istället ser du en avisering i
mötet när deltagare väntar i lobbyn. På så sätt kan du granska och endast låta auktoriserade deltagare ansluta
till mötet.

OBS!

Betrakta URL:en till ditt personliga rum som en offentlig URL. Såvida webbplatsadministratören inte har
konfigurerat personliga rum så att de endast kan användas av inloggade användare, kan vem som helst
vänta på dig i lobbyn. Kontrollera alltid deltagarnas namn innan du låter dem ansluta till ditt rum.

Aviseringar angående ditt personliga rum innan ett möte
När användare träder in i lobbyn till ditt personliga rum kan de skicka en e-postavisering till dig och på så
sätt informera dig om att de väntar på att mötet ska börja. Även obehöriga användare kan få tillgång till lobbyn
till ditt personliga rum samt skicka aviseringar.
Vi rekommenderar att du granskar dina e-postaviseringar innan du startar ett möte i syfte att undvika att
obehöriga deltagare deltar. Om du inte har ställt in det automatiska låset för ditt personliga rum till 0 minuter
kommer alla deltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum att träda in i mötet samtidigt som du gör
det. Kontrollera mötesdeltagarlistan och avvisa eventuella obehöriga deltagare.
Om du har låst ditt personliga rum automatiskt och sedan får många e-postaviseringar från obehöriga deltagare
bör du överväga att stänga av aviseringarna. Gå till Mitt WebEx > Inställningar och stäng av aviseringar
om ditt personliga rum genom att avmarkera Avisera mig via e-post när någon träder in i lobbyn till mitt
personliga rum när jag är borta.
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Bästa praxis för värdar
Schemaläggning av mötet

Aviseringar angående ditt personliga rum under ett möte
Om du låser ditt personliga rum kan du granska personer som väntar i din lobby. När du har anslutit till mötet
får du en avisering när någon träder in i lobbyn, och du kan välja om du vill släppa in personen eller inte. När
flera deltagare väntar i lobbyn till ditt personliga rum kan du granska listan över deltagarnas namn och antingen
välja att släppa in enskilda användare eller välja att släppa in samtliga deltagare i ditt möte.

Schemaläggning av mötet
Schemalägg ej listade möten
I syfte att höja sekretessinställningarna för ett möte kan värdar välja att inte lista mötet i möteskalendern. Om
du vill göra detta tar du bort kryssmarkeringen intill detta alternativ. Detta bidrar till att förhindra obehörig
åtkomst till mötet och döljer information om mötet, exempelvis vem som är värd, mötets ämne och starttid.
• Ej listade möten visas inte i möteskalendern på sidorna Bläddra bland möten eller Mina möten.
• Deltagarna måste uppge ett unikt mötesnummer för att kunna delta i ett möte som inte är listat.
• Ej listade möten kräver att värden informerar deltagare om mötet, antingen genom att skicka en länk via
en e-postinbjudan eller genom att ange mötesnumret på sidan Delta i möten.

OBS!

Om ett möte listas innebär det att mötets rubrik och information visas offentligt. Om ett möte inte är
lösenordsskyddat kan vem som helst delta i det.

Tips

Välj en säkerhetsnivå beroende på mötets syfte. Om du exempelvis schemalägger ett möte för att diskutera
en företagspicknick behöver du antagligen endast konfigurera ett lösenord för mötet. Om du däremot
schemalägger ett möte där du ska diskutera känslig ekonomisk information under mötet har du möjligheten
att specificera mötet som ej listat i möteskalendern. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till mötet
efter att alla deltagare har anslutit sig.

Välj ett mötesämne med omsorg
Ett listat möte eller en vidarebefordrad e-postinbjudan kan, som minst, avslöja mötets rubrik för oavsedda
personer. Mötets rubrik kan oavsiktligt avslöja privat information, så du bör se till att välja rubriker med
omsorg i syfte att minimera risken för offentliggörande av känsliga uppgifter, exempelvis företagsnamn eller
evenemang.
Skydda mötet med ett starkt lösenord
Att använda starka möteslösenord för varje session är det viktigaste steget du kan ta för att skydda ditt möte.
Trots att detta är ovanligt kan webbplatsadministratörer välja att tillåta att möten skapas utan lösenord. Under
de flesta omständigheter är det starkt rekommenderat att möten skyddas med hjälp av ett starkt lösenord.
Det mest effektiva sättet att höja säkerheten kring ditt möte är att skapa ett komplext och ovanligt lösenord
(d.v.s. ett starkt lösenord). Ett starkt lösenord bör innehålla en blandning av gemener och versaler, siffror och
specialtecken (till exempel: $Tu0psrOx!). Lösenord skyddar mot obehörigt deltagande eftersom endast
användare som har tillgång till lösenordet kan delta i mötet.
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Bästa praxis för värdar
Schemaläggning av mötet

Du bör inte återanvända samma lösenord för flera möten. Om du schemalägger flera möten med samma
lösenord försvagas mötessäkerheten avsevärt.

OBS!

Att lägga till lösenord till dina möten har ingen påverkan på hur deltagandeprocessen ser ut för auktoriserade
deltagare. Mötesdeltagare kan enkelt delta i ett möte genom att klicka på URL-adressen i mötesinbjudan
som de fått via e-post eller genom att använda WebEx-mobilapplikationen eller andra kanaler, så som
Cisco Jabber.

Exkludera möteslösenord från inbjudningar
Om du bjuder in deltagare till ett möte så visas inte mötets lösenord i e-postinbjudningarna som de får. Du
måste ge lösenordet till deltagarna på annat sätt, exempelvis via telefon.
För mycket känsliga möten ska du exkludera möteslösenordet från e-postinbjudningarna. Detta förhindrar
obehörig åtkomst till mötets uppgifter i händelse av att e-postinbjudan vidarebefordras till oavsedda mottagare.
Kräv att deltagare har ett konto på din webbplats
När denna inställning är aktiverad innebär det att alla deltagare måste ha ett användarkonto på din webbplats
för att kunna delta i mötet. Kontakta din webbplatsadministratör om du har frågor om hur deltagarna erhåller
användarkonton.
I den avancerade schemaläggaren i Meeting Center markerar du Kräv att deltagare har ett konto på den
här webbplatsen för att delta i mötet.
Använd funktionen Inträdes- eller utgångsljudton eller tillkännage namn
Genom att använda den här funktionen förhindrar du att någon deltar i ljuddelen av ditt möte utan din kännedom.
Funktionen är aktiverad som standard i Meeting Center och Training Center. Om du vill ändra inställningarna
väljer du Ljudkonferensinställningar > Inträdes- och utgångsljudton.
Begränsa tillgängliga funktioner
Begränsa vilka funktioner som ska vara tillgängliga, exempelvis chatt och ljud, om du låter deltagare delta i
mötet innan värden.
Begär att inbjudningar inte ska vidarebefordras
Begär att dina inbjudna deltagare inte vidarebefordrar inbjudan, särskilt avseende konfidentiella möten.
Utse en alternativ värd
Utse en alternativ värd som kan starta och styra mötet. På så sätt hålls möten säkrare genom att förhindra att
värdrollen överlåts till en ovetandes eller icke-auktoriserad deltagare om du oväntat skulle förlora din anslutning
till mötet.

OBS!

När du bjuder in deltagare till ett schemalagt möte kan du utse en eller flera deltagare som alternativa
värdar för mötet. En alternativ värd kan starta mötet och agera som värd. Detta innebär även att en alternativ
värd måste ha ett användarkonto på din Meeting Center-webbplats.
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Under mötet
Begränsa åtkomst till mötet
Lås mötet när alla deltagare har anslutit till mötet. På så sätt förhindrar du att andra deltagare ansluter sig.
Värdar kan när som helst låsa eller låsa upp mötet under tiden sessionen pågår. Lås mötet genom att välja
Möte > Begränsa åtkomst.

Tips

Det här alternativet förhindrar personer från att delta i mötet, inklusive mötesdeltagare som har blivit
inbjudna till mötet men ännu inte har börjat delta. Lås upp mötet genom att välja Möte > Återställ åtkomst.

Verifiera identiteten på alla användare i ett samtal
Upprop är en säker metod för att redogöra för alla deltagare. Be att användarna slår på sin video och uppger
sitt namn för att bekräfta deras identitet.

OBS!

• Om personer vill delta i ett möte via telefon behöver de endast ha ett giltigt WebEx-nummer för
inringning samt ett niosiffrigt mötes-ID. Möteslösenord förhindrar inte deltagare från att delta via
ljudkonferensdelen av WebEx.
• Om deltagare som saknar konto tillåts delta i mötet kan obehöriga användare identifiera sig själva
med vilket namn som helst i mötet.

Ta bort en mötesdeltagare från mötet
Mötesdeltagare kan när som helst avvisas från mötet.
Välj namnet på den mötesdeltagare som du vill ta bort och välj sedan Mötesdeltagare > Avvisa.
Dela program, inte skärm
Använd Dela > Program istället för Dela > Skärm när du vill dela ett specifikt program i syfte att förhindra
oavsiktlig visning av känslig information som finns på din skärm.

Efter mötet
Tilldela lösenord till inspelningar
Det bästa sättet att förhindra obehörig åtkomst till inspelningar är att inte skapa några inspelningar.
Om det är nödvändigt att skapa inspelningar kan du redigera inspelningarna och lägga till lösenord innan du
delar dem. På så sätt hålls informationen skyddad. Lösenordsskyddade inspelningar kräver att mottagare har
lösenordet som behövs för att titta på dem.
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Ta bort inspelningar
Ta bort inspelningar när de inte längre är relevanta.

Personliga konferenser för värdar
I avsnittet Inställningar på Mitt WebEx, på din WebEx-webbplats, bör du skapa en säker ljud-PIN-kod och
sedan skydda denna.
Din PIN-kod är den yttersta skyddsnivån som förhindrar obehörig åtkomst till ditt personliga konferenskonto.
Om någon skulle få obehörig åtkomst till värdåtkomstkoden till ett personlig konferensmöte (PCN-möte) så
kan konferensen inte startas utan att ljud-PIN-koden anges. Skydda din ljud-PIN-kod och dela den inte med
andra.

Cisco WebEx bästa praxis för säkra möten för webbplatsadministratörer och värdar
17

Bästa praxis för värdar
Personliga konferenser för värdar

Cisco WebEx bästa praxis för säkra möten för webbplatsadministratörer och värdar
18

