
Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x



Nedladdning 
och installation
Klienten finns för Windows och Mac 
med följande nedladdningslänkar:

För Windows

Kräver Windows 7 eller senare

För Mac

Kräver Mac OS X 10.10.5 eller senare

Efter installationen anger du det 
användarnamn och lösenord som du 
fått via e-post eller av administratör.

Brandväggsportar för klienten

http://mindspace.se/docs/mcloud_win.msi
http://mindspace.se/docs/mcloud_mac.dmg
https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7984


Cisco Meeting App är i huvudsak indelad 
i 4 delar.

Nytt samtal låter dig ringa samtal till 
personer och virtuella rum (spaces) men 
även direkt till externa 
videokonferenssystem eller mötestjänster.



I adressfältet anger du personens 
kontaktnamn, mötesrumsadress eller 
videoadress till annan mötestjänst eller 
videokonferenssystem. Det går även att 
ringa på IP-adress.
Avsluta med att klicka på den gröna 
kamerasymbolen för att ringa upp.



Exempel på extern videoadress, så kallad 
SIP-URI. Den typen av adress är idag den 
vanligaste typen av adress för video.



Funktionen ”Aktivitet” visar dina senaste 
samtal. Du kan återansluta till dessa 
genom att klicka på samtalet och sen 
klicka på kamerasymbolen.



Funktionen ”Personer” är din adressbok. 
Genom att klicka på ”Ny kontakt” kan du 
också lägga till egna kontakter förutom 
den gemensamma adressboken.

Om en person med Cisco Meeting App i 
samma organisation är online, så syns det 
som en grön prick intill namnet.



Funktionen ”Spaces” är din förteckning över 
virtuella mötesrum som du själv har skapat
eller är medlem i.

Klicka på ”Nytt space” för att skapa ett nytt 
mötesrum. Ge rummet ett namn och lägg 
eventuellt till användarnamnen på fler 
medlemmar. Medlemmar får automatiskt 
mötesrummet i sin space-lista. Ett mycket 
smidigt sätt att distribuera mötesrum till 
kollegor.

En giltig videoadress skapas automatiskt, i 
detta fall ledning.it@mindspacecloud.com så att 
externa parter kan ringa upp mötesrummet.

mailto:ledning.it@mindspacecloud.com


Exempel på att lägga till fler medlemmar.



Man kan också ange ett numeriskt lösenord, 
pinkod, som extra säkerhet för mötesrummet. 
Innebär att man måste ange denna pinkod för 
att kunna ansluta.



För att radera chattmeddelanden i ett 
mötesrum, klicka på ”Radera meddelanden”. 
Krävs att du är ägare eller medlem i 
mötesrummet.

Tryck på ”Klar” när du är färdig med dina 
inställningar eller avbryt ifall du inte vill 
skapa mötesrummet.



Mötesrummet är klart. Du kan skriva i chatten 
även om du inte är ansluten med video.



En central funktion är att kunna bjuda in 
deltagare via t.ex. e-post. Det gör att dina 
deltagare inte behöver komma ihåg adresser 
eller siffror, allt finns i inbjudan.

Har du en e-postklient som Outlook så öppnas
det programmet automatiskt när du anger
”Email”. Du kan också kopiera inbjudan för att 
klistra in den i valfritt program samt välja att 
bara kopiera själva webblänken.



Inbjudningsmeddelandet kan vara unikt för varje 
organisation, det som visas här är det engelska 
standardmeddelandet.

I inbjudan finns en webblänk för gästdeltagare som då kan 
använda webbläsare (Chrome) för att delta eller ett 
insticksprogram för övriga webbläsare.

Vidare så finns en videoadress så man kan delta via olika 
typer av konferenssystem och klienter.

Slutligen så finns ett telefonnummer med en möteskod så 
man kan ansluta via vanlig telefon.

Ringa från andra länder med telefoni

https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7387


Inställningar hittar man via ”kugghjulet” som 
även syns under pågående möte.

Här kan man ställa in webbkamera, mikrofon 
och högtalare. Headset rekommenderas!



Med diagnostik kan man skicka en 
diagnostikrapport till oss på Mindspace!



Fler inställningar ger dig möjlighet att välja 
språk, uppstartsalternativ och en del annat.



Man kan också finjustera klienten efter datorns 
förutsättningar avseende prestanda och 
nätförbindelse.



När du anslutit till mötet via den gröna 
kamerasymbolen finns följande funktioner.

Egenvy med video av/på

Parkera mötet

Mikrofon av/på

Maximera fönstret Visa presentation

Avsluta mötet



Egenvyn kan flyttas och minimeras



Deltagarsymbolen visar mötets deltagare samt att du 
kan bjuda in fler till mötet. Är du medlem/ägare till 
mötesrummet kan du också ringa upp parter.



Genom att klicka på en deltagare kan du som 
ägare/medlem ta bort deltagare. I webinar kan du även 
tilldela ljud/bild till gästdeltagare.



Du kan ringa upp andra deltagare från
adressbok eller externa parter genom
att ange adress/namn i adressfältet.



Skicka inbjudan från pågående möte



Du kan chatta med andra deltagare som
har kompatibla klienter, t.ex. CMA, 
Webbklienten samt Skype för Företag.



Man kan flytta sitt samtal till ett 
videokonferenssystem eller endast använda 
klienten för att se presentationer.



Här finns inställningar för ljud och bild



Den sista knappen innehåller tre 
funktioner, den första är layoutval.



Knappsatsen används för att använda 
tonval mot t.ex. andra mötestjänster så 
man kan styra olika funktioner.  
Jämför med tonval i telefonväxlar.



Här finns information om mötet



Dela skärm låter dig visa innehåll från 
datorn, antingen visa hela skrivbordet 
eller enskilda program.



När skärmdelning aktiveras så ser 
presentatören en förminskad bild av 
mötesdeltagarna samt en meny längst 
upp i skärmen.



Minimenyn ger dig möjlighet att
ändra layout, stänga mikrofonen
samt avsluta skärmdelningen.



Support
Vänd dig i huvudsak till din 
kommunens superanvändare för 
videokommunikation. Förutom detta 
kan du vända dig till Mindspace 
supportpersonal på följande sätt:

- Telefon 0771 – 11 08 11

- E-post support@mindspace.se

- Ärendehanteringsportal

mailto:support@mindspace.se
https://mindspace.maxdesk.com/
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