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Velkommen til LifeSize Networker
LifeSize Networker er en forbedret universell portal for integrasjon mellom IP og Integrated
Services Digital Networks (ISDN), og den gir multiple, kompakte nettverks grensesnitt og
integrerte egenskaper for portalkontroll. LifeSize Networker gir mulighet for direkte oppkall
med IP til ISDN fra systemet LifeSize Room.
S/T og U grensesnitt
LifeSize Networker kan leveres med to grensesnitt:
•

U grensesnitt
I USA tilbyr telefonselskapet BRI-kunder et U-grensesnitt som støtter full-dupleks
dataoverføring på et enkelt linjepar. Denne digitale telefonlinjen med to ledere går fra
telefonselskapets sentral til et utstyr av typen Network Termination (NT-1). NT-1 er
integrert i LifeSize Networker.

•

S/T grensesnitt
Grensesnittet S/T deler opp signalet i to veier: ett sender og ett mottar. I en ISDN PBX
tilkobles NT-1 ved hjelp av grensesnittet T og PBX tilkobles ved hjelp av grensesnittet S.
Grensesnittet S/T støtter flere enheter fordi det, samtidig som det er et grensesnitt med
full dupleks, har ett ledningspar for mottatte data og et annet for transmitterte data. S/T
er vanlig utenfor USA.

Dersom du er i tvil om hvilket grensesnitt du trenger, kan du kontakte leverandøren av
LifeSize.
Miljøspesifikasjoner
LifeSize Networker oppfyller følgende miljøspesifikasjoner:
Driftstemperatur

0°C til 40°C

Fuktighet under drift

10% til 85%, ikke kondenserende

Lagringstemperatur

-30°C til 55°C

Fuktighet ved lagring

10% til 95%, ikke kondenserende
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Installasjon av LifeSize Networker
Pakken med LifeSize Networker inneholder følgende komponenter:
•

Networker-enhet

•

Fire kabler på 3 meter, RJ-45, for porter BRI

•

En kabel på 9 meter, RJ-45, for porten PRI

•

Ethernet-kabel

•

Kortfattet referansekort

•

Dokumentasjon på CD; også tilgjengelig på www.lifesize.com.

Slik utføres installasjonen
Gjør slik for å montere LifeSize Networker for bruk i ditt miljø:
Merk: Riktig montasje vises i det kortet med kortfattede referanser som følger med i
leveransen.
1. Forbind Ethernet-kabelen mellom porten merket med LAN-symbolet
Networker i den kodeksporten som hører til systemet LifeSize Room.

og LifeSize

Merk: Strømforsyningen kommer fra systemet LifeSize Room. Det må ikke benyttes
strømforsyning som er koblet direkte til LifeSize Networker for dette oppsettet.
1

RS-232

1-2

RESET
DC 48V

V.35

3-4

2
ISDN / BRI

PRI

2. Ta rede på hvilken ISDN-protokoll det skal brukes. Velg PRI eller BRI, men ikke begge
samtidig.
Telefonselskapet kan levere ISDN med en av følgende protokoller:
-

Basic Rate Interface (BRI)
Fra ISDN-telefoner med BRI kan ISDN-funksjoner tastes direkte, noe som
eliminerer behovet for en terminaladapter. Med bruk av alle tilgjengelige BRI-porter
vil LifeSize Networker gi støtte opp til et 8B-oppkall.

-

4

Ved bruk av grensesnittet BRI kobles det opp til fire kabler på 3 meter, RJ-45, til de
nummererte portene merket ISDN BRI. De andre endene kobles til svitsjen ISDN.
Hver av linjene kan aktiveres eller deaktiveres individuelt.

LifeSize Networker produktopplysninger

-

Primary Rate Interface (PRI)
ISDN-telefoner med PRI-kanaler overfører på en systemlinje med T-bærebølge (i
USA, Canada og Japan) eller en linje med E-bærebølge (i andre land). Tilordning av
kanaler kan endres ved spesielle behov som f.eks. videokonferanser.

-

Når det brukes PRI-grensesnittet, skal det kobles en kabel på 9 meter, RJ-45, til port
1 merket PRI. Den andre PRI-porten er reservert for fremtidig bruk.

3. Ring et nummer for å kontrollere at Networker LED (på bakpanelets venstre side) lyser
grønt, noe som viser at oppringningen er på gang og at LifeSize Networker er riktig
innstilt. Dersom lysdioden lyser gult, må det kontrolleres om alle kabler er riktig tilkoblet.
Merk: Portene V.35 og RS-232 på LifeSize Networker er reservert for fremtidig bruk og
støttes ikke av den aktuelle versjonen.

Konfigurering av LifeSize Networker
Etter at LifeSize Networker er montert i miljøet, må systemet konfigureres.
1. Bruk en web-søkemotor for å gå til den IP-adressen som vises på hovedsiden til
systemet LifeSize Room, etterfulgt av port 843. For eksempel:
https://10.10.159.9:843

2. På innloggingsskjermen velges det språket som skal vises på grensesnittet.
3. Oppgi administrator passord (standard er 1 2 3 4).
Merk: Av hensyn til sikkerheten anbefaler LifeSize å endre passordet i løpet av den
første konfigureringen.
4. Klikk på Oppgi.
Nettsøkemotoren må ha installert Flash Player 8 eller en senere versjon for å få adgang til
administrator konfigurering. Flash Player kan lastes ned fra www.macromedia.com.
Konfigurering av LifeSize Networker som BRI-enhet
Fra ISDN-telefoner med Basic Rate Interface (BRI) kan ISDN-funksjoner tastes direkte, noe
som eliminerer behovet for en terminaladapter. BRI-linjene kan aktiveres eller deaktiveres
individuelt, men alle linjer må være koblet til samme svitsj.
De fleste ISDN-linjene består av to linjer som kalles B-kanaler. Hver BRI-linje kan
konfigureres som et enkelt nummer eller som ett nummer per kanal.
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En Service Profile Identifier (SPID) kan tilordnes hver B-kanal for svitsjer i Nord-Amerika. En
SPID informerer telefonselskapets utstyr om B-kanalenes enheter aksepterer informasjon
som tale eller data.
En SPID blir tilordnet når det bestilles ISDN BRI fra telefonselskapet. Denne numeriske
strengen kan manuelt spesifiseres med 3 til 20 sifre, eller det kan åpnes for automatisk valg
der den riktige SPID lastes ned til enheten.
Slik konfigureres BRI-linjer på LifeSize Networker:
1. Åpne for konfigureringer fra søkemotoren som forklart under “Konfigurering av LifeSize
Networker” på side 5.
2. Velg Preferanser>ISDN.
3. Velg BRI enkelt nummer for å konfigurere hver BRI-linje som et enkelt nummer eller
velg BRI ISDN nummer for å konfigurere et område av ISDN-numre for hver kanal.
4. Ved valg av BRI enkelt nummer gjøres slik:
a. Velg Konfigurering fra menylinjen.
b. Klikk på Rediger.
c.

Angi den svitsjen som LifeSize Networker er tilkoblet og klikk Lagre endringer.

d. Velg Enkelt nummer fra menylinjen.
e. Velg den BRI-linjen som skal konfigureres og klikk Rediger.
f.

Angi BRI-linjens nummer og klikk Lagre endringer.

5. Ved valg av BRI ISDN nummer gjøres slik:
a. Velg ISDN nummer fra menylinjen.
b. Velg den BRI-linjen som skal konfigureres og klikk Rediger.
c.

Skriv første og siste nummer for området til den valgte BRI-linjen og klikk Lagre
endringer.

d. Velg Kanal fra menylinjen for å konfigurere BRI-kanalene.
e. Klikk Rediger under tabellen BRI konfigurering .
f.

Angi den svitsjen som LifeSize Networker er tilkoblet og klikk Lagre endringer.
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g. Ved bruk av en nasjonal ISDN-svitsj (se “Svitsjer som støttes” på side 9) kan det
konfigureres en Service Profile Identifier (SPID) ved å klikke på Rediger under
tabellen SPID.
Merk: Dersom svitsjen ikke er kompatibel, er det ikke mulig å konfigurere en SPID.
h. Angi de linjenumrene for BRI som skal konfigureres og velg Auto for automatisk
tilordning av en SPID eller Manuell for manuell tilordning av en SPID.
i.

Ved valg av Manuell må numrene for SPID angis for hver linje (et nummer for hver
B-kanal).

j.

Klikk Lagre endringer.

6. Administrativ styring av BRI-linjene BRI skjer ved å velge Generell fra menylinjen og
klikke Rediger.
7. Velg de BRI-linjene som skal konfigureres (eller velg Alle for samtidig konfigurering av
alle linjer) og velg Aktiver eller Deaktiver for Administrator styring.
Merk: Dersom Administrator styring er deaktivert, er også Linje status deaktivert.
Dersom Administrator styring er aktivert, blir Linje status bare aktivert når den er
koblet til svitsjen og kommunikasjonen med ISDN er vellykket.
8. Klikk Lagre endringer.
Konfigurering av LifeSize Networker som PRI-enhet
ISDN-telefoner med Primary Rate Interface (PRI)-kanaler overfører på en systemlinje med
T-bærebølge (i USA, Canada og Japan) eller en linje med E-bærebølge (i andre land).
Merk: Porten PRI kan ikke deaktiveres; den er automatisk aktivert.
PRI består av 23 B-kanaler som bruker en linje T1 eller 30 B-kanaler og linje E1. Linjen PRI
kan konfigureres med et enkelt nummer eller et område (1 nummer per B-kanal).
Koding av linje og gruppe for PRI -linjer PRI blir bestemt av telefonselskapet.
Linje koding

Gruppering

T1

B8ZS (Bipolar 8 with Zero Substitution)

ESF, Extended Superframe
(foretrukket)

E1

AMI (Alternate Mark Inversion)

CRC4 (cyclic redundancy check 4-bit)

HDB3 (foretrukket for kretser E1)
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Slik konfigureres PRI-kanaler:
1. Åpne for konfigureringer fra søkemotoren som forklart under “Konfigurering av LifeSize
Networker” på side 5.
2. Velg Preferanser>ISDN.
3. Velg PRI enkelt nummer for å konfigurere PRI-linjen som et enkelt nummer eller velg
PRI ISDN nummer for å konfigurere et område av ISDN-numre for hver kanal.
4. Velg Konfigurering fra menylinjen.
5. Klikk på Rediger.
6. Velg metodene for linje type, linje koding og gruppering.
7. Dessuten angis den svitsjen som din LifeSize Networker er koblet til.
8. Klikk Lagre endringer.
9. Ved valg av PRI enkelt nummer i steg 4 gjøres slik:
a. Velg Enkelt nummer fra menylinjen.
b. Klikk på Rediger.
c.

Angi PRI-linjens nummer og klikk Lagre endringer.

10. Ved valg av PRI ISDN nummer i steg 4 gjøres slik:
d. Velg ISDN nummer fra menylinjen.
e. Klikk Rediger.
f.

Skriv første og siste nummer for området til den valgte PRI-linjen.
•

For T1, et område på 23 numre, ett nummer per B-kanal.

•

For E1, et område på 30 numre, ett per B-kanal.

g. Klikk Lagre endringer.
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H.320 Parallell oppkall
H.320 er ITU-standarden for videokonferanser over digitale nettverk som f.eks. ISDN. Ved
oppkall av mer enn en mottaker kan ekstra kanaler kalles opp samtidig. Konfigurering av
H.320 for parallell oppkall skjer slik:
1. Åpne for konfigureringer fra søkemotoren som forklart under “Konfigurering av LifeSize
Networker” på side 5.
2. Velg Preferanser>ISDN.
3. Velg det grensesnittet, PRI eller BRI, som skal konfigureres.
4. Velg Generell.
5. Fra menyen Parallell oppkall velges Aktivert.
Standard er Deaktivert. LifeSize anbefaler å velge Deaktivert for best mulig drift med
utstyr av annet fabrikat.
Svitsjer som støttes
Ved konfigurering som en PRI-enhet støtter LifeSize Networker følgende svitsjer:
Svitsj

Region

Grensesnitt

Gruppering

Koding

AT&T 4 ESS

Nord-Amerika

T1

ESF

B8ZS

AT&T 5 ESS point to point

Nord-Amerika, Taiwan

T1

ESF

B8ZS

ETSI (europeisk ISDN)

Taiwan, Hong Kong

T1

ESF

B8ZS

Nortel DMS 100

Nord-Amerika

T1

ESF

B8ZS

Nasjonal ISDN (N12)

Nord-Amerika

T1

ESF

B8ZS

ETSI (europeisk ISDN)

Europa, Taiwan

E1

CRC4

AMI, HDB3
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Ved konfigurering som en BRI-enhet støtter LifeSize Networker følgende svitsjer:
Svitsj

Region

SPID støtte

ETSI (europeisk ISDN)

Europa

Ikke aktuell

NTT

Japan

Ikke aktuell

Nasjonal ISDN

Nord-Amerika

SPID kan konfigureres
Auto SPID-støttet

AT&T 5ESS Point to Point

Nord-Amerika

Ikke aktuell

AT&T 5ESS Multipoint

Nord-Amerika

SPID kan konfigureres

Nortel DMS 100

Nord-Amerika

SPID kan konfigureres

Feilsøking LifeSize Networker
Følgende avsnitt beskriver symptomer, mulige årsaker og potensielle løsninger for vanlige
problemer som kan oppstå med LifeSize Networker.
Når det oppstår et problem, må enheten inspiseres visuelt. Sjekk at systemet ikke har vært
utsatt for vann eller varmekilder og at det ikke har synlige tegn på skader.
Feil kabelføring
Feilkoblinger eller løse kabler er vanlige årsaker til problemer med fysiske enheter. Ved
feilsøking i et system må alle eksterne styringsfunksjoner og kabelforbindelser først sjekkes.
Sjekk at alle tilkoblinger er korrekte og sikre samt at kablene ikke utsettes for påkjenninger.
Kontroller at enhetens strømforsyningen er korrekt via Ethernet-kabelen som er tilkoblet
systemet LifeSize Room.
Undersøk tilkoblinger av alle systemkabler og sørg for at det ikke er noen påkjenninger eller
løse kabler i endene. Sørg for at nettverkskabelen er korrekt tilkoblet i enheten og
veggkontakten.
Gjenoppretting av standardkonfigureringer
Det kan være nødvendig å tilbakestille LifeSize Networker til dens standardoppsett (fra
menyen Preferanser - Vedlikehold - Tilbakestill) for å korrigere ukjente problemer som
måtte forekomme. Dersom denne tilbakestillingen mislykkes, kan LifeSize Networker også
tilbakestilles til sitt standardoppsett ved å koble fra strømforsyningen og deretter koble
denne til igjen.
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