Comparação detalhada da característica Encontrando o centro contra reuniões do WebEx
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Introdução
Este documento descreve as diferenças básicas entre o centro da reunião e as reuniões do
WebEx.

Diferenças entre o centro da reunião e as reuniões do WebEx
Encontrando a URL para encontrar o centro: name>.WebEx.com <company por exemplo,
cisco.webex.com

Encontrando a URL para reuniões do WebEx de Cisco: meetings.webex.com (para a conta
básica)

Reuniões e aplicativo de web (lado da página)
Reuniões
Encontrando
Característica/módulo
do
Notas
o centro
WebEx
O planificador
avançado envia a
Não necessário como o host e os convidados
cópia do email do
Yes
No
obtêm um do contexto convide.
convite a mim a
bandeira
Planificador
avançado: Suprima
Yes
No
Lógica diferente para o reinício para reuniões.
de minhas reuniões
quando terminado
Planificador
avançado: Capacidad
Mapa
e para mudar o fuso Yes
rodoviário
horário do
planificador
Planificador
avançado: Fusos
Yes
No
horários da reunião
do plano
Planificador
avançado: Os
participantes podem
juntar-se antes das
Todos os ajustes são movidos para situar o admin
horas inicial; primeiro Yes
Yes
somente e permitidos à revelia.
participante a ser
apresentador;
participante para
juntar-se ao áudio
Planificador
Movido para a preferência das reuniões de
avançado: Lembrete Yes
Yes
usuários.
do email
Planificador
Yes
No
avançado: Retorno

anual
Planificador
avançado: Capacidad
e para não mostrar
números gratuitos
e/ou globais do
programa de linha
aberta
Planificador
avançado: Tom da
saída da entrada
Planificador
avançado: Peça que
os participantes
verificam jogadores
de mídias avançadas
antes de se juntar a
reunião
Planificador
avançado: Exija
participantes ter uma
conta no Web site a
fim juntar-se à
reunião
Planificador
avançado: Registro
Planificador
avançado: Moldes da
aba da informação
Planificador
avançado: Automatic
amente apresentação
ou documento da
parte uma vez que
um participante se
junta à reunião
Planificador
avançado:
Encontrando opções
(o bate-papo, vídeo,
nota etc.)
Planificador
avançado: Privilégios
do participante
Planificador: Grave a
bandeira da reunião
Planificador: Anexe
arquivos às reuniões
Planificador: Especifi
que o local alternado
Encontrando moldes
Reunião do Umclique

Yes

Mapa
rodoviário

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Mapa
rodoviário

Yes

Mapa
rodoviário

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Movido para o encontro da preferência.

As reuniões do WebEx de Cisco permitem que os
usuários alterem - a lista do assunto, do Invitee e a

senha da reunião antes de lançar a reunião.
Calendário da
concentração popular
Sala de reuniões
pessoal (PMR)
Apoio da exceção
para reuniões de
retorno
Acesso em qualquer
lugar
Tipos feitos sob
encomenda da
sessão
Tipo da sessão do
padrão
Página de boasvindas feita sob
encomenda
Meu WebEx
Painel

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Decisão ao fim da vida útil (EOL).

Yes

No

Será segurado com políticas aumentadas.

Yes

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Mensagens
instantâneas
No
integradas (IM)
Presença integrada No
Encontrando espaços No
Arquivo

Contatos

Yes

Yes

Será feito sob a forma do conceito virtual da sala
de reuniões (VMR) /PMR.

Tenha o painel novo das reuniões do WebEx de
Cisco.
Com capacidades sociais de alimentação e de
comentários.

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Arquive a biblioteca, versioning, compartilhar e as
permissões, Webdocs, dobradores, travamento de
arquivo.
As reuniões do WebEx de Cisco contêm o diretório
corporativo (para usuários específicos somente),
meus contatos do WebEx (que são contatos de
realmente IM /Jabber), contatos importados (os
contatos que obtêm adicionaram através das
operações reais de uma importação ou através de
um endereço email quando convidados a uma
parte da reunião/arquivo).
O esquema do contato no centro da reunião é
muito mais rico do que em reuniões do WebEx
hoje. O esquema do contato em reuniões do
WebEx tem somente o firstName, o lastName, e os
emailAddress. Haveria uma perda de dados na
migração de contatos do centro da reunião aos
contatos das reuniões do WebEx. Os usuários
podem reter o acesso a sua informação de contato
após a migração às reuniões do WebEx,
possivelmente através dos valores separados
vírgula (CSV) arquivam que são exportados para
eles. O esquema que os contatos comuns
fornecerão nas reuniões 1.5 do WebEx pode apoiar
tudo no esquema do centro da reunião; se os
usuários do centro da reunião estão migrados a

Centros

Yes

Yes

Busca

Yes

Yes

Busca imediata
No
Busca com caráter de
No
previsão do usuário
Experiência da
primeira vez com
No
vídeos
Arquivos
No
recentemente vistos
Contatos
No
recentemente vistos
Preferência das
No
notificações
Preferência da
No
visibilidade do perfil
Avatars do usuário
No
Identidade comum
No
(CI)
Unificado
No
encontrando a lista
Relatórios
Yes

Yes

Formação

No

Yes

Verifique que o
cliente se junta (host, Yes
participante)
Email ricos
No
text/HTML

W11 depois que a integração com terra comum
contacta, a seguir nenhum dados do contato está
perdido.
Os centros em reuniões do WebEx de Cisco têm
um olhar velho e sentem-no e trabalham na base
de código velha.
As reuniões do WebEx de Cisco têm uma busca
muito mais robusta que meça através das reuniões,
dos arquivos e dos contatos.

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

A integração CI é terminada como parte da
liberação 1.4.

Yes
Yes

Usa os relatórios dos trens.
Nenhum link à universidade do WebEx. São
substituídos por “como” aos vídeos. Também, os
orgs podem personalizar para adicionar os links
adicionais se querem na seção da ajuda.

No
Yes
Se você tem as reuniões de um WebEx de Cisco
livram, versão de avaliação gratuita, ou conta
superior, não é possível atribuir um host alternativo.

Host alternativo

Yes

Yes

Programação no
interesse

Yes

Yes

Se você o tem uma conta da empresa das reuniões
do WebEx de Cisco, e tenha um colega que
igualmente tenha uma conta do host das reuniões
do WebEx de Cisco em seu local então que você
pode atribuir um host alternativo.
Se você tem as reuniões de um WebEx de Cisco
livram, versão de avaliação gratuita, ou conta
superior, não é possível atribuir um host alternativo.
Se você o tem uma conta da empresa das reuniões
do WebEx de Cisco, e tenha um colega que

igualmente tenha uma conta do host das reuniões
do WebEx de Cisco em seu local então que você
pode atribuir um host alternativo.

Encontrando o cliente
Reuniões
Encontrando
do
Notas
o centro
WebEx
Os arquivos compartilhados no cliente da reunião
Encontrando a
obtêm transferidos arquivos pela rede automaticamente
No
Yes
integração do espaço
ao espaço da reunião. O host tem uma maneira de
controlar esta opção.
Avatars
No
Yes
Os avatars do usuário são indicados durante a reunião.
Conteúdo da Web da
Yes
No
parte
Computador remoto
Yes
No
da parte
Envie o transcrito
Yes
No
Feche subtitular o
Yes
No
painel
Painel das notas
Yes
No
Início rápido
Yes
No
customizável
Alcance aos contatos
& ao typeahead ao
No
Yes
convidar usuários
Ajuste para a reunião
No
Yes
do auto-registro
Recording/.wrf local
Yes
No
Característica/módulo

O /Network de gravação baseou a gravação (NBR)
Característica/módulo

Formatos padrão
Editar a gravação na gravação detalha
a página.
Entrada e ligação-para fora truncadas
das gravações
Editando títulos & descrições da
gravação
Editando o que almofada apareça na
gravação
Gravação local
Grave o outro áudio da teleconferência
Atribua novamente gravações a um
outro usuário

Reuniões
Encontrando
do
Notas
o centro
WebEx
Éintegrado em reuniões na liberação 1.4
Mapa
Apoiado no centro da reunião para o
Yes
rodoviário WebEx permitiu o TelePresence (WeTP)
somente.

Yes

No

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

No

Empresa somente.
Não para usuários livres.
Em uma lista muito longa a adicionar às
reuniões do WebEx.

Sumário

Yes

Yes

Desabilitando uma gravação
Ajuste uma senha para alcançar a
gravação
Fluindo o link,
link da transferência e
envie a partilha do link através do
email

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

O formato padrão novo NBR não tem o
índice completo. Contudo, incorpora os
tempos da tela que compartilham na
seção da unha do polegar.

Plataforma transversal
Característica/módulo

Encontrando o centro
Refira o link: Os requisitos
Sistema
do sistema e o suporte de
operacional/navegador/requisitos recurso, referem a tabela
do sistema
sob o sistema operacional
e o suporte de navegador.

Reuniões do WebEx
Refira o link: Os Release Note dos
requisitos do sistema, referem a tabela
sob o suporte a plataforma transversal.

Ferramenta da produtividade
Característica/módulo Encontrando o centro
Mac PT
No

Reuniões do WebEx
Yes

CWM
No

Integração de Lotus
Notes

Mapa rodoviário

Mapa rodoviário

Mapa rodoviário

Integração TP

Plataforma do SO Windows dos
apoios de Lotus Notes 8.5.3:
Win7/Win Vista/XP
Yes

SOBO

Yes

Vitória PT - Sim
Mac PT - Não apoio

Host alternativo
Única ocorrência
Opinião de
calendário
Grave
automaticamente o
apoio

Yes
No

Yes
Yes

No
Sim, somente para o
áudio do WebEx;
Nenhum apoio ao áud
PCN (número de
conferência pessoal)
Yes
Yes

No

Yes

No

No

Yes

No

Apoio da
probabilidade

Refira o link: Que
Refira o link: Que programas
programas as
integram com as ferramentas da
ferramentas da
produtividade para reuniões do
produtividade integram
WebEx de Cisco? , refira a tabela
com? , refira a tabela
sob as reuniões 1.3 do WebEx de
sob a integração da
Cisco da matriz da integração da
probabilidade para
probabilidade
Windows.

CWM (server da reuni
do WebEx de Cisco)
Apoiado: Probabilidad
2007/Exchange 2007,
probabilidade) /Exchan
mordido 2010(32
2007, probabilidade)
/Exchange mordido
2010(32 2010,

probabilidade (64
mordidos) /Exchange
2007, probabilidade (6
mordidos) /Exchange
2010
Não apoiado:
Probabilidade
2013/Exchange 2010
(CMWS 2.0 e acima),
probabilidade
2010/Exchange 365
hospedada (CMWS 2.
acima), probabilidade
2013/Exchange 2013
(CMWS 2.0 e acima),
probabilidade
2013/Exchange 365
hospedada (CMWS 2.
acima)

Localização
Característica/módulo Encontrando o centro Reuniões do WebEx
Russo
No
Yes
Sueco
Yes
Mapa rodoviário

Audio
Característica/módulo

Cobertura

Conferências pessoais
Aka rechamada interna do onnet

Encontrando Reuniões do
Notas
o centro
WebEx
nenhum diff.
HT
{pegada
diff. ofertas LT:
completa}
Ofertas E.U. &
de Canadá;
Euro10
sim
HT somente
sim

<confirming>

apoios VoIP-somente

sim

sim

Retorno de chamada

sim

sim

Convide pelo telefone

sim

HT somente

Áudio híbrido

sim

sim

Áudio integrado TSP
Áudio híbrido TSP
Áudio integrado local de
encontro
CCA (áudio conectado nuvem)
Línguas do prompt de áudio

sim
sim

sim
sim

sim

<confirming>

sim
mesmos

sim
mesmos

Gerenciamento do tipo/privilégio
da sessão um tanto diferente
dependente da oferta
(removido da oferta LT para o
controle da fraude)
{voip e telefonia na mesma
reunião}
(Voip fornecido TSP)

<list>

Seletor dentro
sim
A saída do
mudo/entrada/expele/alto-falante mesmos
ativo

sim
mesmos

Móvel
Característica/módulo
Encontrando o centro Reuniões do WebEx Notas
iOS - Único sinal sobre
Yes
No
mapa rodoviário
Centro de aprendizado - iOS
Yes
No
mapa rodoviário
Centro de aprendizado - Android Yes
No
mapa rodoviário
iOS - Encontrando a entrega
Yes
No
nenhuns planos ainda

IM
Característica/módulo

Encontrando o Reuniões do
centro
WebEx

Notas

IM

No

Cliente do acessório IM em reuniões do WebEx pre
em páginas da reunião do cargo.

Yes

Admin/recursos de empreendimento

Característica/módulo
Marcagem com ferro
quente configurável
Admin
Email ricos text/HTML
O PT forçado instala no
início de uma sessão
A rede e a identidade
basearam políticas
Único sinal sobre

Encontrando Reuniões
Notas
o centro
do WebEx
Yes

No

Yes
Exceto alguns moldes EC
Mapa
rodoviário

Yes
No

Yes

Yes

Yes
Apoio para a empresa parcial e o iOS que vem logo
Mapa
rodoviário
Ainda explorando a respeito do que é a aproximação
Mapa
direita de casos de apoio do uso em torno das URL
rodoviário
múltiplas

Lockdown

Yes

Apoio múltiplo URL

Yes

Integração do
TelePresence
(assassinos)
Tipos feitos sob
encomenda da sessão
Apoio do nó ASR
Log de auditoria Admin
Controles do upload de
arquivo (interno/externo)
Limites do timeout de
sessão
Permissões do perfil de
usuário

Pode ser controlado através das ferramentas
administrativas em vez de criar um bilhete do remédio

No

Yes

Mapa
rodoviário

Yes

Yes

Yes
Yes

No
Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Ainda explorando se nós nós apoiamos tipos da
sessão no futuro ou os fornecemos como políticas.
Seu ser EOL nos trens
Relatório dos circuitos de auditoria Admin

Contacta permissões
Integração do local de
encontro

No

Yes

Yes

No

API

Reuniões
Encontrando
Característica/módulo
do
Notas
o centro
WebEx
Admin e usuário:
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Sistema comum da
Gerenciamento de
Mapa
Yes
identidade para o Gerenciamento de identidades do
usuário API (que
rodoviário
domínio cruzado (SCIM) API
inclui a busca API)
Gerenciamento API
Mapa
Yes
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
das reuniões
rodoviário
Encontrar-se convida
Mapa
Yes
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
API
rodoviário
WebEx Meetings1.4 de Cisco (ajustes de OneClick,
Admin e usuário:
Mapa
número de conferência pessoal (PCN), ajustes audio de
Preferência API da
Yes
rodoviário Provider(TSP) do serviço de telefonia, outras
reunião de usuário
preferências)
Exige um serviço de arquivo sobre a solução atual do
Encontrando o
N/A
No
sistema de gerenciamento de dados (DMS) ou toda a
acessório API
outra opção mais a longo prazo
O server do serviço de Web do vizinho atual (NBR)
API de gravação
Yes
Yes
(WSS) funcionará. Deve ser substituído com transferência
representacional do estado (RESTO) API.
Mapa
Provisoriamente reuniões 1.4 do WebEx de Cisco se as
API sociais
N/A
rodoviário equipes do scrum podem entregar.
Precise a análise mais aprofundada no uso e incorpore-a
Admin: História API Yes
No
no mapa rodoviário para a liberação futura.
Grupo parcial de API que estão sendo planejados nas
Admin:
reuniões 1.4 do WebEx de Cisco. Permanecer depende
Mapa
Gerenciamento API Yes
de uma combinação do gerenciador de
rodoviário
da organização
operações comum de System Center da identidade
(SCOM) API e das reuniões Admin API.
Durante a integração dos centros em reuniões do WebEx
Centro de
Yes
No
de Cisco, incluindo usuários. Trabalho velho XML API
aprendizado API
para centros velhos
Durante a integração dos centros em reuniões do WebEx
Centro de suporte
Yes
No
de Cisco, incluindo usuários. Trabalho velho XML API
API
para centros velhos.
WebACD API para o
Durante a integração dos centros em WebEx11, incluindo
Yes
No
centro de suporte
usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos.
Durante a integração dos centros em WebEx11, incluindo
Evento API Center
Yes
No
usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos.
Fluxos do login de
Mapa
Yes
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Fluxos CI/Oauth
usuário
rodoviário
Fluxos anônimos do
Mapa
Yes
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Fluxos CI/Oauth
início de uma sessão
rodoviário
Admin: Fluxos de
Suporte básico que está sendo planejado para nas
Mapa
chamadas de B2B
Yes
reuniões 1.4 do WebEx de Cisco. O apoio Admin do sócio
rodoviário
API
depende do papel/gateway Admin do sócio.

Gerenciamento chave
do App do
N/A
colaborador
Admin:
Gerenciamento do
N/A
access token
Usuário:
Gerenciamento do
N/A
access token
Admin: Tipo feito sob
encomenda API da
Yes
sessão
Contacte os API (que
incluem a busca os
N/A
API)
Arquivos API

N/A

Apoio Multi-URL nos
Yes
API
A empresa/sócio
compartilhou do
N/A
apoio do local nos
API
Controle de versão
Yes
API
Explorador API

Mapa
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (com
rodoviário developer.cisco.com)
Mapa
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (através da ferramenta
rodoviário administrativa do org)
No

Na reserva, durante no que o UI deve ir (preferências o UI
das reuniões?)

No

Durante o apoio da sessão feita sob encomenda
datilografa dentro o org Admin

Provisoriamente reuniões 1.5 do WebEx de Cisco,
Mapa
quando as reuniões do WebEx de Cisco integrarem com
rodoviário
contatos comuns
Durante um serviço dos arquivos comuns (não executado
No
ainda)
Durante a solução final do apoio multi-URL. Não
No
executado ainda)
No

Durante a solução final para o local compartilhado. O
baixo local do toque será apoiado

Mapa
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
rodoviário
Mapa
Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (para ser integrado em
Sim (básico)
rodoviário developer.cisco.com)

