
3  Funktioner f reakout sessions
Brug følgende kommandoer u befinder dig i en breakout session. Se Funkti
sessionen for at se telefonko doen til en breakout session.
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1  Adgang til Cisco Unified MeetingPlace Express
Brug følgende kommandoer til at udføre almindelige opgaver, før du opretter forbindelse 
til et møde, såsom at få hjælp, oprette forbindelse til og starte et møde, få tilgang til din 
profil, samt vælge et primært sprog (hvis dette er tilgængeligt i systemet).

Tast nummeret til 
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2  Funktioner i sessionen
Brug følgende kommandoer til at udføre opgav
møde, såsom at gå til en breakout session, høre
samt invitere nye deltagere til mødet.
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