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Administratorveiledning for LifeSize videokommunikasjonssystemer

Velkommen til LifeSize videokommunikasjonssystemer
LifeSize® videokommunikasjonssystemer med høy definisjon gjør at du kan samarbeide på
en tydeligere og mer effektiv måte med kolleger og virksomheter, uansett hvor de befinner
seg. Hvert system er utviklet for å gjøre videokommunikasjon til en svært produktiv, enkel og
pålitelig opplevelse.
Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer og administrerer ditt LifeSize
videokommunikasjonssystem. Relatert dokumentasjon er tilgjengelig på dokumentasjonsCDen som følger med produktet og på kundestøttesiden www.lifesize.com.
Versjonsmerknader, tekniske merknader og tekniske referansepublikasjoner er også
tilgjengelig på kundestøttesiden www.lifesize.com.

Klargjøring for installasjon
Før du installerer LifeSize-systemet, må du kontrollere at miljøet oppfyller følgende krav.

Skjermtyper og oppløsninger som støttes
LifeSize videokommunikasjonssystemer kan kobles til de fleste skjermer, inkludert følgende:
-

Plasmaflatskjermer

-

CRT-skjermer (720p-skjermer)

-

Storskjerm, TV-skjerm med bakprojisering (720p-skjermer)

-

Frontprojeksjonsskjermer

-

A/V romforhold ved bakprojektor

Skjermoppløsninger som støttes, inkluderer følgende:
-

720p komponentvideoutgang

-

VGA 1280 x 720 utgang

-

VGA 1280 x 768 utgang
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Hvis du kobler LifeSize-kodeken til en skjerm som ikke støttes, kan det hende at
brukergrensesnittet vises på feil måte eller at du ser forvrengte bilder. Enkelte skjermer kan,
selv om de ikke støttes, virke tilsynelatende bra, men det kan oppstå vesentlige avvik i
kvalitet og ytelse og systemet vil kanskje ikke virke som det skal. For å oppnå maksimal
oppløsning bør du bruke HD-15 til komponent-RCA-kabler som leveres sammen
med systemet.
Merk: LifeSize anbefaler å bruke en konfigurasjon med to skjermer for presentasjoner
i LifeSize Room.

Plassering bak en brannmur
LifeSize anbefaler at du plasserer systemet bak en brannmur og at du i det minste blokkerer
følgende porter:
•

22 (ssh)

•

23 (telnet)

•

80 (http)

•

443 (https)

Hvis du har behov for at disse portene er åpne, må du sørge for at du endrer
standardpassordet for administrator og kommandolinjegrensesnitt for å ivareta sikkerheten.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer standard administratorpassord, kan du gå
til «Endring av administratorpassord» på side 21. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
endrer passordet for kommandolinjegrensesnittet, kan du gå til dokumentet om det
automatiserte kommandolinjegrensesnittet i LifeSize (CLI, Command Line Interface) som
er tilgjengelig på kundestøttesiden www.lifesize.com.
Du kan også deaktivere SSH og nettilgang til systemet ved å konfigurere innstillinger
i brukergrensesnittet. Telnet-tilgang er som standard deaktivert. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til «Kontrollere fjernadministrasjon» på side 21.

Nettverksbåndbredde
Dårlig lyd- og videokvalitet kan skyldes utilstrekkelig båndbredde i nettverket. LifeSize
anbefaler at nettverket har en kapasitet på minst 1 Mb/s for et videoanrop med HD-kvalitet.
Under videoanrop med lav båndbredde velger LifeSize-systemet automatisk den beste
oppløsningen som kan oppnås med den tilgjengelige båndbredden.

DNS-server (Domain Name System)
Hvis du skal bruke domeneadresser til å foreta anrop, må du ha en DNS-server konfigurert
eller bruke en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) som automatisk angir
en DNS-server.
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Innledende konfigurasjon
Under installasjonsprosessen vil LifeSize-systemet be deg om å konfigurere det for første
gang. For å unngå forsinkelser i installasjonsprosessen anbefaler LifeSize at du har klar
følgende informasjon, som er nødvendig for å fylle ut skjermbildene for innledende
konfigurasjon før du installerer systemet. Du kan når som helst få tilgang til innstillinger for
innledende konfigurasjon etter at du har installert systemet.
Merk: Skjermbildene for innledende konfigurasjon vises også når du foretar tilbakestilling
av systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til «Gjenoppretting av
standardinnstillinger» på side 30.
Språk
Du kan velge hvilket språk som skal vises i brukergrensesnittet. Standardinnstillingen
er engelsk.
Administratorpassord og brukerpassord
Enkelte av brukergrensesnittets funksjoner og innstillinger er bare tilgjengelige for
administratorer med passord. Av hensyn til sikkerheten anbefaler LifeSize å endre standard
administratorpassord (1 2 3 4) under den innledende konfigurasjonen.
Du kan også angi brukerpassord for å kontrollere tilgangen til brukerinnstillinger hvor
brukere kan gjøre følgende:
•

Endre utseendet på brukergrensesnittet.

•

Angi hvordan anrop besvares.

•

Konfigurere lydinnstillinger.

•

Endre innstillinger for kameraer og VGA-inngang.

•

Starte systemet på nytt.

Administratorpassord og brukerpassord kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av
tallene 0–9 og symbolene * (stjerne) og # (firkanttegn) med opptil 16 tegn totalt.
Merk: Hvis du angir et brukerpassord, kan du også bruke administratorpassordet til å få
tilgang til brukerinnstillinger.
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Systemidentifikasjon
Informasjon som identifiserer systemet for brukere, vises i hele brukergrensesnittet. Velg et
land i innstillingen Sted hvis du skal koble en PSTN-telefonlinje til LifeSize-kodeken.
I innstillingen Tidssone angis systemets klokkeslett som vises i statuslinjen på hovedsiden
i brukergrensesnittet. Du må angi denne innstillingen selv om du angir en NTP-server under
den innledende konfigurasjonen (se «Nettverksinnstillinger» på side 7).
Systemnavn, Videonummer og Stemmenummer vises i brukergrensesnittet i
hovedskjermbildet. Systemnavnet kan også vises i den lokale katalogen og konsernkatalogen.
LifeSize anbefaler at du endrer standard systemnavn til ett som gir en relevant identifikasjon
av systemet overfor brukere.
Innstillinger for video- og stemmeanrop
LifeSize-systemer støtter enten IP- eller ISDN-protokollen for videoanrop.
Standardinnstillingen for Videoanrop er Auto, som gjør at systemet fastsetter den beste
metoden for sending av anrop.
Merk: Hvis du velger ISDN, må du bruke LifeSize Networker sammen med LifeSize
videokommunikasjonssystemet. Gå til dokumentasjonen som følger med LifeSize
Networker hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer LifeSize
videokommunikasjonssystemet til å fungere sammen med LifeSize Networker.
Hvis LifeSize-systemet støtter VoIP eller PSTN for stemmeanrop, kan du velge enten VoIP,
Tasttone eller Puls i innstillingen Stemmeanrop. For stemmeanrop vil VoIP bruke H.323
eller SIP, Tasttone og Puls bruker PSTN. Standardinnstillingen er VoIP.
Når du foretar et anrop ved å bruke Stemme-tasten på en LifeSize Phone som er koblet til
systemet og stemmeanrop er satt til tasttone eller puls, kan du kun velge telefonnumre med
PSTN-konnektivitet. Når stemmeanrop er satt til VoIP, kan du velge både IP-adresser
og telefonnumre.
Når du foretar et anrop ved hjelp av fjernkontrollen eller Video-tasten på telefonen, kan du
velge enten telefonnumre eller IP-adresser. Dette gjør at systemer i et konsernnettverk uten
gateway-tilgang kan anrope andre LifeSize-systemer i nettverket ved hjelp av systemenes
IP-adresser.
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Nettverksinnstillinger
DHCP er som standard aktivert i LifeSize-systemer. Hvis du velger Deaktivert i innstillingen
DHCP, må du angi en IP-adresse (den lokalt konfigurerte IP-adressen hvis denne ikke er
tilordnet av en DHCP-server), Delnettmaske (brukes til å skille mellom IP-adressens
identifikasjon av nettverk og vert) og Standard gateway (IP-adressen til den standard
gateway som systemet bruker).
Du kan angi systemets Vertsnavn. Hvis du ikke har en DHCP-server som automatisk
angir en DNS-server, kan du angi IP-adressene for å konfigurere DNS-servere. Du kan
også definere domenenavn for søk ved løsning av vertsnavn. DNS oversetter
nettverksknutepunkters navn til adresser; i denne innstillingen må du angi bruk av DNS til å
omgjøre enheters vertsnavn til IP-adresser.
Hvis du velger et annet alternativ enn Auto (standardinnstillingen) i Nettverkshastighet,
må du sørge for at alternativet samsvarer med hastigheten og duplekskapasiteten som er
konfigurert i nettverkssvitsjen.
Du kan angi vertsnavnet eller IP-adressen til en NTP-server (Network Time Protocol) for å
stille inn systemets dato og klokkeslett automatisk. LifeSize-systemet ignorerer verdien du
angir i NTP-server vertsnavn hvis innstillingen DHCP er satt til Aktivert og DHCP-serveren
kan sende en NTP-serveradresse til LifeSize-systemet.
Lydinnstillinger
Hvis du skal bruke skjermhøyttalere for lyd i både video- og stemmeanrop, må du kontrollere
at innstillingene Lydutgang for videoanrop og Lydutgang for stemmeanrop er satt til
Linje ut. Hvis du bruker LifeSize Phone for lyd, må disse innstillingene settes til Phone.
Lydutgang for videoanrop er som standard satt til Linje ut; Lydutgang for stemmeanrop
er satt til Phone.
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Installasjon av LifeSize-systemer
LifeSize-pakken kan inneholde følgende komponenter:
•

Lydkomponent
-

LifeSize Phone – HD-telefonkonsoll med høyttalerlyd og integrert tastatur og skjerm

-

LifeSize MicPod – et alternativ til LifeSize Phone som gir en enkelt mikrofon
og dempeknapp

•

LifeSize Camera – ett eller flere HD-kameraer med panorerings-, vippe- og
zoomfunksjon og bredvinkel-zoomlinse

•

LifeSize Codec – komprimering og dekomprimering av lyd og video med kodekenhet
på stativ

•

LifeSize Remote Control – trådløs fjernkontroll inklusive tre batterier av typen AAA

•

Kabler

•

Hurtigreferansekort – grafisk beskrivelse av riktig kabling og oppsett av utstyr

•

Dokumentasjons-CD

Installasjon av et LifeSize Room eller LifeSize Team-system
Hvis du skal installere LifeSize Express, kan du gå til «.Installasjon av LifeSize Express» på
side 10 for installasjonsinstruksjoner.
Når du skal installere komponentene i LifeSize-systemet, må du først ta ut alle komponentene
og kablene fra emballasjen og sette dem der de skal brukes i konferanserommet. LifeSize
hurtigreferansekortet som følger med systemet, gir deg en visuell beskrivelse av korrekt
oppsett. Tallene på hurtigreferansekortet henviser til følgende trinn:
1. Åpne batterirommet på fjernkontrollens bakside, hold stroppene åpne og legg inn de
tre batteriene av typen AAA som fulgte med leveransen; de ytterste batteriene legges
inn først.
2. Sett kodeken på stativet ved å tilpasse fotens huller. Fest kodeken til stativet ved
å stramme bolten i kodekstativets bunn. Valgfritt: Sett på gummiføttene nederst
på kodekstativet.
Merk: Når du kobler de aktuelle kablene til kodekens bakpanel, må du bruke
plastføringen i enhetens bunn som holder alle kablene på plass.
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3. For å koble et LifeSize-kamera til kodeken setter du inn kamerakabelen i porten på
kameraets bakside og kobler den andre kabelenden til porten som er merket med
symbolet for kamera 1
på kodekens bakpanel.
Hvis du har kjøpt et ekstra LifeSize-kamera for bruk med LifeSize Room, setter du inn
kamerakabelen for det andre kameraet i porten på kameraets bakside og plugger den
andre kabelenden i porten som er merket med symbolet for kamera 2
på kodekens
bakpanel. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av to kameraer med LifeSize Roomsystemet, kan du gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer.
Hvis du skal koble til et støttet tredjepartskamera ved hjelp av en LifeSize SDI Adapter,
går du til LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning.
4. Videoskjermens kabel kobles til porten på skjermens bakside, og den andre kabelenden
kobles til porten som er merket med symbolet for skjerm 1
på kodekens bakpanel.
Skjermens nettkabel kobles til en nettkontakt i veggen.
Hvis du skal koble en ekstra skjerm til LifeSize Room, setter du inn videoskjermens
kabel i porten på skjermens bakside og kobler den andre kabelenden til porten som er
merket med symbolet for skjerm 2 2 på kodekens bakpanel. Skjermens nettkabel
kobles til en nettkontakt. Den andre skjermen viser som standard VGA-inngang hvis en
VGA-inngangsenhet er koblet til kodeken. VGA-inngangsporten brukes vanligvis til å
koble til en bærbar PC eller en stasjonær PC for visning av data under en presentasjon.
Hvis du ikke kobler til noen VGA-inngangsenhet, vil den andre skjermen være svart.
Du kan angi typen inngangssignal som skal vises på den sekundære skjermen ved å
konfigurere innstillingen Sekundært skjermformat i Administratorinnstillinger :
Utseende : Format. Gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer hvis du vil ha mer informasjon.
5. Lydkabelen kobles til skjermens port, og den motsatte enden kobles til utgangskontakten
som er merket med symbolet
på kodekens bakpanel.
6. Nettverkskabelen kobles til nettverksporten som er merket med LAN-symbolet
kodekens bakpanel. Nettverkskabelens motsatte ende kobles til en nettverksport
i veggen.

på

7. Gjør ett av følgende, avhengig av systemkonfigurasjonen:
a. Hvis du bruker LifeSize Phone for lyd, setter du inn telefonkabelen i porten som er
merket med LAN-symbolet
på telefonens underside.
Merk: Den ytre porten som er merket med symbolet
reservert for fremtidig bruk.

på LifeSize Phone, er

Administratorveiledning for LifeSize videokommunikasjonssystemer

9

Telefonkabelens motsatte ende kobles til porten som er merket med LifeSize
Phone-symbolet
på kodekens bakpanel. Sørg for at kablene er sikret i sine
spor slik at de ikke skades.
Merk: Når LifeSize Phone er koblet til et LifeSize-videokommunikasjonssystem,
kan du ikke konfigurere den som en frittstående telefon med høyttalerlyd. Konfigurer
systemet ved hjelp av grensesnittet til LifeSize-videokommunikasjonssystemet.
b. Hvis du bruker LifeSize MicPod for lyd, setter du inn kabelen fra LifeSize MicPod
i mikrofonporten som er merket med symbolet
på kodekens bakpanel.
8. Sett inn kabelen fra strømadapteren i uttaket som er merket med
kodekens bakpanel (nær basen). Koble den ene enden av strømkabelen til
strømadapteren og den andre enden til strømuttaket i veggen.

på

LifeSize-systemet starter og en blå LED-lampe tennes fremme på kodeken. Gå til
brukerveiledningen for LifeSize-videokommunikasjonssystemet hvis du vil ha mer
informasjon om systemets tilstand når det startes eller når omstendigheter endres.
Kameraet initialiseres første gang det kobles til en kodek; denne prosessen tar cirka
90 sekunder.
Advarsel: Enhetene må ikke betjenes eller frakobles på dette tidspunktet, fordi
systemet kan skades.
9. Skjermbildet Opprinnelig konfigurasjon vises, hvor du blir bedt om å konfigurere
systemet. Bruk informasjonen du gjorde klar i «Klargjøring for installasjon» på side 3 for
å fullføre konfigurasjonen. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere i innstillingene
som vises i skjermbildene for innledende konfigurasjon. Ikonene som vises nederst i
hvert skjermbilde, tilsvarer taster på fjernkontrollen og indikerer hva slags operasjoner
som er tilgjengelige for skjermbildet eller et valgt objekt.
Hvis skjermbildet for innledende konfigurasjon ikke vises og skjermen er svart, kan du gå til
«Feilsøking av installasjonsproblemer» på side 12

.Installasjon av LifeSize Express
Når du skal installere komponentene i LifeSize Express-systemet, må du først ta ut alle
komponentene og kablene fra emballasjen og sette dem der de skal brukes i
konferanserommet. LifeSize hurtigreferansekortet som følger med systemet, gir deg
en visuell beskrivelse av korrekt oppsett. Tallene på hurtigreferansekortet henviser til
følgende trinn:
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1. Åpne batterirommet på fjernkontrollens bakside, hold stroppene åpne og legg inn de
tre batteriene av typen AAA som fulgte med leveransen; de ytterste batteriene
legges inn først.
2. For å koble et LifeSize-kamera til kodeken setter du inn kamerakabelen i porten på
kameraets bakside og kobler den andre kabelenden til porten som er merket med
kamerasymbolet
på kodekens bakpanel.
Hvis du skal koble til et støttet tredjepartskamera ved hjelp av en LifeSize SDI Adapter,
går du til LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning.
3. Videoskjermens kabel kobles til porten på skjermens bakside, og den andre kabelenden
kobles til porten som er merket med skjermsymbolet
på kodekens bakpanel.
Skjermens nettkabel kobles til en nettkontakt i veggen.
Merk: Hvis du skal bruke eksterne høyttalere som ikke er innebygd i skjermen,
kobler du høyttalerne til porten som er merket med linje ut-symbolet
på
kodekens bakpanel.
4. Nettverkskabelen kobles til nettverksporten som er merket med LAN-symbolet
på kodekens bakpanel. Nettverkskabelens motsatte ende kobles til en nettverksport
i veggen.
5. Gjør ett av følgende, avhengig av systemkonfigurasjonen:
a. Hvis du bruker LifeSize Phone for lyd, setter du inn telefonkabelen i porten som er
merket med LAN-symbolet
på telefonens underside.
Merk: Den ytre porten som er merket med symbolet
reservert for fremtidig bruk.

på LifeSize Phone, er

Telefonkabelens motsatte ende kobles til porten som er merket med LifeSize
Phone-symbolet
på kodekens bakpanel. Sørg for at kablene er sikret i sine
spor slik at de ikke skades.
Merk: Når LifeSize Phone er koblet til et LifeSize-videokommunikasjonssystem,
kan du ikke konfigurere den som en frittstående telefon med høyttalerlyd. Konfigurer
systemet ved hjelp av grensesnittet til LifeSize-videokommunikasjonssystemet.
b. Hvis du bruker LifeSize MicPod for lyd, setter du inn kabelen fra LifeSize MicPod i
mikrofonporten som er merket med symbolet
på kodekens bakpanel.
6. Sett inn kabelen fra strømadapteren i uttaket som er merket med
på
kodekens bakpanel. Koble den ene enden av strømkabelen til strømadapteren og den
andre enden til strømuttaket i veggen.
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LifeSize-systemet starter og en blå LED-lampe tennes fremme på kodeken. Gå til
brukerveiledningen for LifeSize-videokommunikasjonssystemet hvis du vil ha mer
informasjon om systemets tilstand når det startes eller når omstendigheter endres.
Kameraet initialiseres første gang det kobles til en kodek; denne prosessen tar cirka
90 sekunder.
Advarsel: Enhetene må ikke betjenes eller frakobles på dette tidspunktet, fordi
systemet kan skades.
7. Skjermbildet Opprinnelig konfigurasjon vises, hvor du blir bedt om å konfigurere
systemet. Bruk informasjonen du gjorde klar i «Klargjøring for installasjon» på side 3 for
å fullføre konfigurasjonen. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere i innstillingene
som vises i skjermbildene for innledende konfigurasjon. Ikonene og beskrivelsene av
dem som vises nederst i hvert skjermbilde, tilsvarer taster på fjernkontrollen og indikerer
hva slags operasjoner som er tilgjengelige for skjermbildet eller et valgt objekt.
Merk: Hvis skjermbildet for innledende konfigurasjon ikke vises og skjermen er svart,
kan du gå til «Feilsøking av installasjonsproblemer» på side 14.

Konfigurasjon etter installasjon
Avhengig av miljøet kan det være nødvendig å gjøre følgende tilleggsjusteringer i LifeSizekonfigurasjonen og nettverket etter installasjon og før bruk av systemet.

Aktivere kommunikasjon med andre systemer
Hvis du bruker statisk NAT (Network Address Translation) til å tilordne en offentlig IPadresse til LifeSize-systemet for kommunikasjon med enheter utenfor det private nettverket,
må du aktivere statisk NAT i LifeSize-systemet før anrop foretas. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til «Aktivere NAT (Network Address Translation)» på side 24.
Hvis LifeSize-systemet kommuniserer med andre enheter gjennom en brannmur, må du
konfigurere brannmuren slik at den tillater innkommende og utgående trafikk i LifeSizesystemet via de reserverte portene som er angitt i «Begrense reserverte porter» på side 25 og
de nødvendige portene som er angitt i «Konfigurasjon av brannmurinnstillinger» på side 26.
Brukere som sender anrop gjennom en brannmur til systemer med IP-adresser, kan oppleve
énveis lyd eller video hvis brannmuren ikke er riktig konfigurert til å tillate video- og lydtrafikk.
Hvis du bruker H.323-gatekeepere i miljøet og ønsker å foreta anrop ved å bruke et navn
eller linjenummer med H.323-protokollen, må du konfigurere LifeSize-systemet ved hjelp av
informasjonen i «Angi H.323-innstillinger» på side 28.
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Hvis du bruker SIP-servere (Session Initiation Protocol) i miljøet til å foreta anrop med
SIP-protokollen, må du konfigurere LifeSize-systemet ved hjelp av informasjonen i
«Konfigurasjon av SIP-innstillinger» på side 29.

Koble til en PSTN-telefonlinje
Hvis LifeSize-systemet støtter PSTN for stemmeanrop og du velger alternativet Tasttone
eller Puls i innstillingen Stemmeanrop under den innledende konfigurasjonen, må du sørge
for at du kobler en RJ-11 PSTN-telefonledning til PSTN-telefonporten som er merket med
på LifeSize-kodeken og den andre enden til et telefonuttak i veggen.

Foreta et testanrop til LifeSize-systemer
Følgende standardoppføringer vises i listen over forvalgringte numre og i den lokale
katalogen for et nytt system:
•

Aquarium HD (fishtank.lifesize.com)

•

Gumballs (gumballs.lifesize.com)

Du kan bruke disse oppføringene til å foreta et testanrop fra LifeSize-systemet.
Merk: For å kunne bruke disse oppføringene må du angi en DNS-server i
Administratorinnstillinger : Nettverk : Generelt eller bruke DHCP, som
automatisk angir en DNS-server. Hvis det ikke er konfigurert noen DNS-server, vil
anropsstatusen utilgjengelig vises for et anrop til én av disse oppføringene, fordi IPadressen ikke kan løses for anropet.

Låse LifeSize-kodeken
Du kan låse LifeSize-kodeken med en sikker sløyfe for å forhindre at enheten fjernes fysisk.
Ta kontakt med LifeSize-forhandleren eller LifeSize kundestøtte hvis du vil ha hjelp.

Feilsøking av installasjonsproblemer
Installasjonsproblemer som kan oppstå med LifeSize-systemet, omfatter stort sett problemer
med VGA-utgang, feilkoblede kabler, nettverksbåndbredde eller konnektivitet. Hvis du vil ha
informasjon om feilsøking av andre problemer som kan oppstå for brukere av LifeSizesystemer, kan du gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer.
Feilkoblinger eller løse kabler er vanlige årsaker til problemer med fysiske enheter. Når du
skal undersøke et problem i systemet, må du først kontrollere de eksterne styringsfunksjonene
og kabelforbindelsene. Sjekk at alle tilkoblingene er korrekte og sikre samt at kablene
ikke blokkeres.
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Skjermproblemer med VGA-utgang
Enkelte skjermer har ikke støtte for automatisk oppdaging av VGA-skjermegenskaper, og
LifeSize-systemene er ikke i stand registrere skjermen. Følgende forhold kan forekomme for
enkelte VGA-skjermer:
•

Mislykket avlesning av skjermens Extended Display Identification Data (EDID).
LifeSize-systemene oppdager skjermen som VGA, men kan ikke fastslå oppløsningene
den støtter. LifeSize-systemene konfigurerer skjermutgangen til VGA med 1280 x 768.
EDID er et dataformat i VESA-standard som inneholder generelle opplysninger om en
skjerm og dens egenskaper, inkludert leverandøropplysninger, maksimal bildestørrelse,
fargekarakteristikker, fabrikkens forhåndsinnstilte tider, frekvensområdegrenser og
tegnstrenger for skjermnavnet og serienummeret.

•

Mislykket oppdaging av skjermen som en VGA-enhet.
LifeSize-systemene konfigurerer utgangen til 720p. De fleste VGA-skjermer viser dette
signalet, men dataene er ikke sentrerte og kan ha et grønt skjær. Den aktuelle skjermen
må konfigureres manuelt som VGA for å løse dette problemet.

•

Skjermens oppløsning støttes ikke.
LifeSize-systemene krever skjermer som støtter oppløsninger på 1280 x 720 eller
1280 x 768. Hvis en VGA-skjerms EDID ikke inneholder én av disse oppløsningene,
konfigurerer LifeSize-systemene den automatisk til 1280 x 768. De fleste VGA-skjermer
med Multi Sync kan justeres til denne oppløsningen og skalere data for tilpasning til
skjermen (vanligvis 4 x 3). Hvis skalering forekommer, kan det resulterende bildet bli
noe forvrengt. For eksempel vil en skjerm som bare støtter 1024 x 768 skalere et bilde
på 1280 x 768 slik at det vises smalt. Hvis en skjerm ikke kan justeres til oppløsningen
1280 x 768, vil skjermen være svart. LifeSize-systemene støtter ikke skjermer som ikke
støtter 1280 x 768.

Hvis LifeSize-systemene ikke automatisk løser én av disse flokene, må skjermutgangen
konfigureres manuelt. Skjermutgangen kan konfigureres fra LifeSize-grensesnittet eller fra
LCD-grensesnittet som vises på LifeSize Phone-enheten som er koblet til LifeSizesystemet, som beskrevet i følgende avsnitt.

Konfigurasjon av skjermutgang fra LifeSize-grensesnittet
Hvis skjermen viser skjermbildet for innledende konfigurasjon, men bildet er forvrengt
og ubrukelig eller skjermen er svart, må du konfigurere skjermen fra LifeSize Phone.
Se «Konfigurasjon av skjermutgang fra LifeSize Phone» på side 14.
Følg denne fremgangsmåten for å løse skjermproblemer fra LifeSize-grensesnittet:
1. Kontroller at det ikke er noen anrop på gang.
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2. Gå til hovedskjermbildet, og trykk på tasten
System-menyen.

på fjernkontrollen for å få tilgang til

3. Velg tasten Administratorinnstillinger, og trykk på OK.
4. Tast inn administratorpassordet, og trykk på OK.
5. Velg tasten Utseende, og trykk på OK.
6. Velg tasten Skjermer, og trykk på OK.
7. Hvis du skal løse problemer med en VGA-skjerm, velger du VGA i innstillingen
Skjermtype for skjermen du vil konfigurere manuelt.
8. Dersom skjermen støtter både 1280 x 720 og 1280 x 768, kan systemet konfigureres
manuelt til å bruke én av disse oppløsningene ved å justere innstillingen
Skjermoppløsning for skjermen som skal konfigureres manuelt.

Konfigurasjon av skjermutgang fra LifeSize Phone
Hvis skjermbildet for innledende konfigurasjon vises forvrengt og ubrukelig eller den
tilkoblede skjermen er svart, må du konfigurere skjermen fra administratorgrensesnittet
i LifeSize Phone.
Følg denne fremgangsmåten for å løse skjermproblemer fra LifeSize Phone-grensesnittet:
1. Kontroller at det ikke er noen anrop på gang.
2. Logg deg på Admin meny på LifeSize Phone.
a. Trykk på

gjentatte ganger når telefonen ikke er i bruk.

b. Tast inn administratorpassordet (standard er 1 2 3 4), og trykk på

.

3. Trykk på 1 på tastaturet for å velge Innstillinger.
4. Trykk på 1 eller 2 for å velge skjermen som skal konfigureres.
5. Hvis du skal løse problemer med en VGA-skjerm, velger du VGA i innstillingen
Skjermtype for å manuelt sette skjermen til VGA.
6. Dersom skjermen støtter både 1280 x 720 og 1280 x 768, kan systemet
konfigureres manuelt til å bruke én av disse oppløsningene ved å justere innstillingen
Skjermoppløsning.
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Ugyldig verdi vises i IP-adresse
Når du er ferdig med den innledende konfigurasjonen og IP-adressen øverst i
hovedskjermbildet viser en ugyldig verdi, kan én av følgende tilstander foreligge:
Tilstand

Løsning

Enheten er konfigurert til å hente en
adresse ved hjelp av DHCP, men ingen
DHCP-server er tilgjengelig.

Sjekk at enheten er tilkoblet et nettverk som har en
DHCP-server.

Feil Ethernet-kabelforbindelse.

Bytt ut Ethernet-kabelen med en kabel av god kvalitet.

Enheten er konfigurert til å bruke en
statisk IP-adresse, men ingen IP-adresse
er angitt.

Finn ut av og angi den nødvendige IP-informasjonen hvis du
deaktiverer DHCP.

Utilgjengelig nettverkstilkobling.

Sjekk nettverkstilkoblingen.

Et rødt nettverkssymbol
vises på
statuslinjen i hovedskjermbildet.

Video av dårlig kvalitet
Under et anrop velger LifeSize-systemet automatisk den beste videoalgoritmen på grunnlag
av videokilden og egenskapene til systemet i den andre enden. Dersom det forekommer
dårlig visning av bevegelser eller synlig flisemønster i bildet fra den andre enden under et
videoanrop, må følgende sjekkes:
•

Tilstrekkelig båndbredde for den aktuelle datahastigheten som brukes ved etablering
av anropet.

•

Tilkoblingen for Internett eller privat linje som brukes, er optimalisert for videoanrop.

•

Konfigurasjonen av nettverkets svitsj/ruter er tilpasset full dupleks 100-base T.

Videokvalitetsmålet som er valgt som prioritet for videokilde i Administratorinnstillinger :
Video : Videokvalitet, kan påvirke kvaliteten på videoen som vises. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til «Valg av kvalitetsmålprioritet for videokilde» på side 37.

Lydproblemer
Følgende problemer kan oppstå i forbindelse med lydkvaliteten.
Summelyd i eksterne høyttalere
Hvis du hører en høyfrekvent summelyd når du kobler LifeSize-systemet til høyttalere med
ekstern strømforsyning, kan du sette inn en skilletransformator (også kalt jordsløyfevern)
fra en lokal elektronikkforhandler mellom linjeutgangen og høyttalerinngangen.
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Lydekko i eksterne høyttalere
Hvis du hører lydekko etter at du har koblet eksterne høyttalere til LifeSize-systemet, må du
kontrollere at høyttalerne er koblet til linje ut på kodeken. Hurtigreferansekortet som følger
med systemet, gir deg en visuell beskrivelse av korrekt oppsett.
Justere lydkodekens prioriteringsrekkefølge
Justér lydkodekens prioriteringsrekkefølge hvis du har valgt en lydkodek med liten
båndbredde som førstevalg. Sørg for at den som ringer opp, har konfigurert telefonen
korrekt og befinner seg i et akustisk godt miljø. Lydkvaliteten i LifeSize-systemet kan variere
ved anrop av lyd- eller videoenheter som ikke er fra LifeSize. LifeSize-systemet bruker
lydkodeken som støttes av systemet som ikke er fra LifeSize.
Manglende summetone
Manglende summetone kan skyldes manglende forbindelse med en analog telefonlinje når
Stemmeanrop er satt til Tasttone eller Puls. Ved tilkobling med PSTN må du kontrollere at
den analoge telefonforbindelsen er sikker og at den er koblet til en aktiv telefonlinje.

Kameraproblemer
Video fra kameraet vises i et lite vindu i hovedskjermbildet i brukergrensesnittet, over listen
over Forvalgringte numre. Hvis det ikke vises video fra kameraet, må du gjøre følgende:
•

Kontroller at kameraet er korrekt tilkoblet LifeSize-kodeken, som beskrevet i
«Installasjon av LifeSize-systemer» på side 8.

•

Bekreft at den blå LED-lampen fremme på kameraet lyser og ikke blinker, noe som
indikerer at det mottar strøm.

•

Gå til hovedskjermbildet i brukergrensesnittet, og trykk på tasten
for å få tilgang til
System-menyen. Trykk på tasten
for å gå til side 2 av siden Systeminformasjon.
Kontroller at kameraets status er Klar.

•

Kontroller at den primære inngangen er satt til HD-kameraet ved å trykke på nær-tasten
på fjernkontrollen. Hvis Primær inngang : HD-kamera ikke vises øverst i skjermbildet,
må du trykke på nær-tasten igjen for å vise dialogboksen Primær inngang. Bruk
piltastene på fjernkontrollen til å velge riktig HD-kamera, og trykk på OK.

Administratorveiledning for LifeSize videokommunikasjonssystemer
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Valgfrie periferienheter
Du kan koble til følgende valgfrie periferienheter for å bygge ut LifeSize-systemet:
Periferienhet

Støtte

Bruk

Seriell RS-232

LifeSize Room

For bruk med LifeSize SDI Adapter, støttede
tredjepartskameraer og for automatisert styring med
Crestron/AMX-kontrollere.

Kompositt- og SD-grensesnitt

LifeSize Room

Standardvideo til bruk med et kamera eller en DVDspiller fra tredjepart.

LifeSize Team
LifeSize Team MP
HD-kamera 2

LifeSize Room

For bruk med et ekstra kamera.

Dokumentkamera inn

LifeSize Room

Standardvideo til bruk med kamera fra tredjepart.

LifeSize Team
LifeSize Team MP
VGA inn

LifeSize Room
LifeSize Team

VGA-port for tilkobling av bærbar PC for
presentasjoner eller deling av PC-data.

LifeSize Team MP
LifeSize Express
Lyd inn (linje inn)

LifeSize Room
LifeSize Team

For bruk sammen med en ekstern lydinngang på
linjenivå, i tillegg til LifeSize Phone eller LifeSize
MicPod.

LifeSize Team MP
LifeSize Express
Networker

Analog telefonlinje inn

LifeSize Room

For bruk med LifeSize Networker.

LifeSize Team MP

Merk: Gjelder for LifeSize Team MP-kodeker som har
en Networker-port.

LifeSize Room

For PSTN-konnektivitet.

LifeSize Team
LifeSize Team MP
Aux-lydinngang

LifeSize Room

Stereolinjeinngang for tilkobling av en lydenhet med
utgang på linjenivå.a

Aux-videoinngang

LifeSize Room

Standard kompositt- eller S-videoinngang for tilkobling
av en enhet som sender kompositt- eller S-video.
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Periferienhet

Støtte

Bruk

Aux-lydutgang

LifeSize Room

Stereoutgang på linjenivå for tilkobling av en enhet
som har en inngang på linjenivå.b

Aux-videoutgang

LifeSize Room

Standard kompositt- eller S-videoutgang for tilkobling
av en enhet som har innganger for kompositt- eller
S-video.

a. Aux-lydinngang og Aux-videoinngang brukes vanligvis til å koble til en DVD- eller videospiller for å dele
standard video- og lydinnhold med den andre enden under en presentasjon, eller for å vise innholdet lokalt.
b. Aux-lydutgang og Aux-videoutgang brukes vanligvis for å koble til en DVR eller videospiller for å ta opp
videoen og lyden fra et anrop i formatet standardvideo.

Administratorveiledning for LifeSize videokommunikasjonssystemer
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Administrasjon av LifeSize-systemer
Du kan administrere LifeSize videokommunikasjonssystemet med fjernkontrollen eller
via ekstern bruk av en nettleser, Telnet-økt eller SSH-økt (Secure Shell).

Administrasjon med fjernkontrollen
Følg denne fremgangsmåten for å få tilgang til administratorinnstillingene for konfigurasjon
av systemet ved hjelp av fjernkontrollen:
1. Gå til hovedskjermbildet i brukergrensesnittet og trykk på tasten
for å få tilgang til System-menyen.

på fjernkontrollen

2. Velg Administratorinnstillinger, og trykk på OK.
3. Tast inn administratorpassordet, og trykk på OK.
Merk: Standard administratorpassord er 1 2 3 4. Hvis du vil endre administratorpassordet, kan du gå til «Endring av administratorpassord» på side 23. Hvis du
angir feil passord, trykker du på tasten
på fjernkontrollen for å fjerne
meldingen Pålogging mislyktes.

Administrasjon fra en nettleser
Du kan konfigurere LifeSize-systemet fra en nettleser. Flash Player versjon 8 eller
høyere må være installert og konfigurert i nettleseren. Flash Player kan lastes ned fra
www.adobe.com.
Fjerntilgang til et LifeSize-system via en nettleser er som standard aktivert. Hvis du vil
deaktivere fjerntilgang via en nettleser, velger du Deaktivert i innstillingen HTTP i
Administratorinnstillinger : Sikkerhet : Fjernadministrasjon.
Følg denne fremgangsmåten for å få tilgang til nettadministrasjonsgrensesnittet i et
LifeSize-system:
1. Åpne en nettleser og angi IP-adressen til LifeSize-systemet i nettadressefeltet.
IP-adressen til systemet vises øverst i hovedskjermbildet i brukergrensesnittet.
Et påloggingsskjermbilde vises.
Merk: Dette er en sikker Internett-forbindelse, men det kan komme opp et varsel om
ukjent sertifikat.
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2. Gjør følgende i påloggingsskjermbildet:
a. Velg hvilket språk grensesnittet skal vises på.
b. Angi administratorpassordet.
c.

Klikk Send.

3. Når du er ferdig med å administrere systemet, klikker du Logg av nederst i skjermbildet.
Lukk deretter nettleseren.
Du kan utføre samme administrative konfigurasjon fra en nettleser som er tilgjengelig fra
brukergrensesnittet, med følgende unntak:
•

Du kan legge til eller fjerne tilpassede bakgrunnsbilder bare fra en nettleser. Gå til
Innstillinger : Bakgrunner, og klikk Legg til nederst i skjermbildet for å legge til et
nytt bakgrunnsbilde. Ta i bruk det nye bildet ved å merke det og klikke skjermen det
skal brukes på. Bildet må være en JPG-fil på 1280 x 720 med et unikt visningsnavn.

•

Avansert bruk av katalogen er bare tilgjengelig fra en nettleser. Tasten Vis alle i
kategorien Katalog henter gjeldende katalogdata. Oppføringer kan importeres og
eksporteres til og fra den lokale katalogen ved hjelp av tastene Import og Eksport;
oppføringer kan eksporteres fra konsernkatalogen. Slett alle sletter alle oppføringer i den
lokale katalogen. Søk gir mulighet for å lokalisere en spesifikk oppføring i katalogen.

•

Systemprogramvaren kan bare oppgraderes fra en nettleser. Gå til «Oppgradering av
systemprogramvaren» på side 45 for informasjon om hvordan du utfører en oppgradering.

Du kan foreta anrop fra kategorien Katalog ved å velge en oppføring og klikke Ring.
Når du ringer en oppføring fra katalogen, aktiveres Anropsbehandling. Kategorien
Anropsbehandling inkluderer følgende funksjoner som også er tilgjengelige via
brukergrensesnittet under anrop:
•

Ringe anrop manuelt og velge protokollen og båndbredden som skal brukes.

•

Foreta anrop fra listen over forvalgringte numre og endre parametere før anropet sendes.

•

Vise og velge primær og sekundær inngang.

•

Styre tilkoblet kamera og kamera i den andre enden.

•

Vise tilkoblingsstatus for anrop.

•

Vise anroper-ID og anropsstatistikk.

•

Avbryte anrop.

•

Dempe og oppheve demping av systemet.

•

Besvare eller ignorere innkommende anrop.

•

Starte og stoppe presentasjoner.
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Administrasjon fra en Telnet-økt
Du kan administrere LifeSize-systemet fra en Telnet-økt. Fjerntilgang via en Telnet-økt er
som standard deaktivert. LifeSize anbefaler bruk av nettadministrasjonsgrensesnittet eller
en SSH-økt til fjernadministrasjon av systemet. Hvis du vil aktivere fjerntilgang via en Telnetøkt, velger du Aktivert i innstillingen Telnet i Administratorinnstillinger : Sikkerhet :
Fjernadministrasjon. Bruk det automatiserte kommandolinjegrensesnittet til å administrere
systemet via en Telnet-økt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til håndboken for det
automatiserte kommandolinjegrensesnittet i LifeSize (CLI, Command Line Interface) på
kundestøttesiden www.lifesize.com.

Administrasjon fra en SSH-økt
Du kan administrere LifeSize-systemet fra en SSH-økt. Fjerntilgang via en SSH-økt er som
standard aktivert. Logg deg på via en SSH-økt og angi kommandoer for å fjernadministrere
LifeSize-systemet. Bruk det automatiserte kommandolinjegrensesnittet til å administrere
systemet via en SSH-økt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til håndboken for det
automatiserte kommandolinjegrensesnittet i LifeSize (CLI, Command Line Interface) på
kundestøttesiden www.lifesize.com. Hvis du vil deaktivere fjerntilgang via en SSH-økt,
velger du Deaktivert i innstillingen SSH i Administratorinnstillinger : Sikkerhet :
Fjernadministrasjon.

Konfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger
Du kan angi innstillinger i Administratorinnstillinger : Sikkerhet for å administrere
administrator- og brukerpassordene og styre fjerntilgang til systemet via Internett,
Telnet- og SSH-økter.
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Endring av administratorpassord
LifeSize anbefaler at administratorinnstillingene beskyttes med et sikkert passord for å
hindre at tilfeldige brukere endrer dem. Slik endrer du administratorpassordet:
1. Gå til System-menyen og åpne Administratorinnstillinger : Sikkerhet : Passord.
2. Skriv inn et nytt passord i feltet Nytt passord under Administratorpassord, og trykk
på OK.
Merk: Hvis du ikke endret administratorpassordet under den innledende
konfigurasjonen, er standardpassordet 1 2 3 4.
3. Gjenta det nye passordet i feltet Bekreft passord, og trykk på OK.
4. Velg tasten Sett nytt passord, og trykk på OK.

Angi brukerpassord
Du kan angi et brukerpassord for å kontrollere tilgangen til skjermbildene i
Brukerinnstillinger. Standardinnstillingen er at brukerpassord ikke er angitt.
Merk: Hvis du angir et brukerpassord, får du tilgang til skjermbildene i Brukerinnstillinger
med administratorpassordet.
Følg denne fremgangsmåten for å angi brukerpassord:
1. Gå til System-menyen og åpne Administratorinnstillinger : Sikkerhet : Passord.
2. Skriv inn et nytt passord i feltet Nytt passord under Brukerpassord, og trykk på OK.
3. Gjenta det nye passordet i feltet Bekreft passord, og trykk på OK.
4. Velg tasten Sett nytt passord, og trykk på OK.

Kontrollere fjernadministrasjon
Fjerntilgang til et LifeSize-system via Internett (http) og SSH er som standard aktivert;
fjerntilgang via en Telnet-økt er deaktivert. Hvis du vil aktivere eller deaktivere
fjerntilgang via én av disse mekanismene, kan du konfigurere innstillinger i
Administratorinnstillinger : Sikkerhet : Fjernadministrasjon.
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Konfigurasjon av nettverksbruk
Hvis du vil konfigurere innstillinger som påvirker hvordan LifeSize-systemet fungerer
med andre servere og enheter på det lokale nettverket, kan du gå til
Administratorinnstillinger : Nettverk : Generelt.
Merk: Hvis du endrer IP-innstillingene, kan det hende at systemet automatisk starter
opp på nytt.

Angi en lokalt konfigurert IP-adresse
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) brukes til dynamisk allokering og tilordning av
IP-adresser. DHCP gjør det mulig å flytte nettverksenheter fra et underordnet nettverk til et
annet uten hjelp fra administrator. Det er mulig å aktivere DHCP dersom det finnes en
DHCP-server. Hvis du deaktiverer DHCP, må du angi en IP-adresse (den lokalt konfigurerte
IP-adressen hvis denne ikke er tilordnet av en DHCP-server), delnettmaske (brukes til å
skille mellom IP-adressens identifikasjon av nettverk og vert) samt gateway (IP-adressen til
den standard gateway som systemet bruker).

Angi vertsnavn og DNS-servere (Domain Name System)
Du kan angi vertsnavnet til systemet og IP-adressene for konfigurasjon av DNS-servere.
Du kan også angi domenenavn for søk ved løsning av vertsnavn. Domain Name System
(DNS) oversetter nettverksknutepunkters navn til adresser; i denne innstillingen må du angi
bruk av DNS til å omgjøre enheters vertsnavn til IP-adresser.

Angi nettverkshastighet
Hvis du velger et annet alternativ enn Auto i innstillingen Administratorinnstillinger :
Nettverk : Nettverkshastighet, må du sørge for at det samsvarer med hastigheten og
duplekskapasiteten som er konfigurert i nettverkssvitsjen.
Merk: Hvis Ethernet-svitsjen er konfigurert for halv dupleks, kan det forekomme dårlig
videokvalitet når du foretar anrop som er større enn 512 Kb/s. Du kan løse dette
problemet ved å endre konfigurasjonen av Ethernet-svitsjen til en annen innstilling
enn halv dupleks når Auto brukes i innstillingen Nettverkshastighet.
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Angi en NTP-server
Datoen og klokkeslettet for systemet vises i brukergrensesnittet og innstilles automatisk hvis
én av følgende tilstander foreligger:
•

Innstillingen Administratorinnstillinger : Nettverk : Generelt : DHCP er satt til
Aktivert, og DHCP-serveren kan sende en NTP-serveradresse til systemet.
- eller -

•

Vertsnavnet eller IP-adressen til en NTP-server er angitt i Administratorinnstillinger :
Nettverk : Generelt : NTP-server vertsnavn.
Merk: En NTP-serveradresse som sendes til systemet av en DHCP-server,
overstyrer en NTP-serveradresse eller et vertsnavn som er angitt i innstillingen
NTP-server vertsnavn.

Siden Systeminformasjon viser IP-adressen til NTP-serveren som brukes av systemet.
Merk: Innstilling av tidssonen skjer ikke automatisk. Hvis du ikke angav tidssonen for
systemet under den innledende konfigurasjonen, kan det hende at klokkeslettet
som vises i brukergrensesnittet er feil. Hvis du vil angi tidssonen manuelt, kan du gå
til «Manuell innstilling av systemets dato og klokkeslett» på side 32.

Aktivere IPv6-adressering
LifeSize-systemene støtter kun dobbel konfigurasjon av IPv4- og IPv6-adressering for
systemets IP-adresse. Du kan ikke deaktivere IPv4-adressering i systemet. Anrop som
sendes med en IPv6-adresse, bruker H.323-protokollen.
I tillegg til å angi en lokal IPv4-adresse (enten via DHCP eller ved å angi en statisk IPadresse manuelt), kan du tilordne en IPv6-adresse til systemet hvis du bruker IPv6adressering i nettverket. Gå til Administratorinnstillinger : Nettverk : Generelt, og velg
Aktivert i innstillingen IPv6.
Hvis IPv6-nettverket sender ruterkunngjøringer, velger du Auto i innstillingen IPv6konfigurasjon for å automatisk tilordne IPv6-adressen til systemet. Standardalternativet er
Auto. Hvis du velger Manuell i denne innstillingen, må du angi en statisk IPv6-adresse for
systemet i innstillingen IPv6-adresse og adressen til IPv6-ruteren i innstillingen IPv6-ruter.
IP-adressen som vises øverst i hovedskjermbildet i brukergrensesnittet, er IPv4-adressen.
IPv6-adressen til systemet vises i System-menyen på siden Systeminformasjon.
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Alle andre konfigurasjonsinnstillinger som krever en IP-adresse (for eksempel NTP- og DNSservere, H.323-gatekeeper og SIP-server), må være IPv4-adresser. Du må også bruke IPv4adressen for fjerntilgang til systemet via nettadministrasjonsgrensesnittet eller en SSH-økt.
Katalogen støtter IPv6-adresser. Brukere kan også ringe opp IPv6-adresser manuelt ved å
bruke tasten Videoanrop eller Stemmeanrop i hovedskjermbildet i brukergrensesnittet og
tekstinntastingsmetoden eller skjermtastaturet 0x1a. Gå til brukerveiledningen for LifeSize
videokommunikasjonssystemer for informasjon om hvordan du endrer metoden for
inntasting av tekst.

Aktivere NAT (Network Address Translation)
NAT (Network Address Translation) muliggjør kommunikasjon mellom enheter på
lokalnettet som har private IP-adresser og enheter som det fås tilgang til via et offentlig IPnettverk. Statisk NAT sørger for at den samme offentlige IP-adressen alltid peker til et
systems private IP-adresse, slik at data som skal sendes fra det offentlige nettverket til det
private systemet, kan rutes til systemet på en pålitelig måte.
Hvis du bruker statisk NAT til å knytte en offentlig IP-adresse til den private IP-adressen
til LifeSize-systemet, må du konfigurere LifeSize-systemet slik at det fungerer sammen
med den statiske NAT-serveren. Gå til Administratorinnstillinger : Nettverk : NAT, og
velg Aktivert i innstillingen Statisk NAT. Angi den offentlige IP-adressen til systemet i
NAT offentlig IP-adresse.
Merk: Hvis du bruker statisk brannmur eller NAT med faste porter, kan du ikke registrere
på en offentlig gatekeeper.
Følgende funksjoner støttes ikke hvis det fås tilgang til systemet fra en nettleser utenfor en
brannmur og statisk NAT er aktivert:
•

Systemoppgradering

•

Katalogimport

•

LifeSize Networker oppgradering og omstart

•

Import av bakgrunnsbilde

Du kan løse dette problemet ved å utføre disse funksjonene innenfor brannmuren.
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Begrense reserverte porter
LifeSize-systemet kommuniserer som standard via TCP- og UDP-porter i området 60000 –
64999 for video, lyd, presentasjoner og kamerastyring. Porter i dette området tilordnes etter
behov, og vilkårlig heller en sekvensielt. LifeSize-systemer bruker kun et mindre antall av
disse portene under anrop. Det eksakte antallet avhenger av antallet deltakere i anropet,
protokollen som brukes og antallet porter som kreves for anropstypen (video eller lyd).
Hvis du vil redusere antallet UDP- og TCP-porter som er tilgjengelig for kommunikasjon,
kan du begrense området ved å angi verdier i Administratorinnstillinger : Nettverk :
Reserverte porter. LifeSize anbefaler at området du velger, hvis det er et annet enn et
delsett av standardområdet, begynner med et portnummer som er høyere enn 10000.
Merk: Når du endrer TCP-området, startes systemet på nytt automatisk.
Et H.323-videoanrop med en presentasjon krever flere porter enn andre typer anrop.
Følgende tabell identifiserer antallet UDP- og TCP-porter som kreves for et H.323-videoanrop
med en presentasjon basert på det maksimale antallet tilkoblinger som LifeSize-systemet
støtter. Avhengig av det maksimale antallet tilkoblinger som LifeSize-systemet støtter, kan du
bruke denne informasjonen som en veiledning når du skal fastslå hvilket portnummerområde
som skal angis i innstillingen Reserverte porter.
Maksimalt antall tilkoblinger

Antall porter som kreves for et
H.323-anrop

Seksveis videoanropa og presentasjon (kun LifeSize Room)

40 UDP
10 TCP

Fireveis videoanrop og presentasjon

24 UDP
6 TCP

Point-to-Point-videoanrop med presentasjon og lydanrop

10 UDP
4 TCP

a. Kun tilgjengelig når Administratorinnstillinger : Utseende : Oppsett : Oppsett, flerveis anrop
er satt til Siste taler.
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Følgende tabeller identifiserer antallet porter som kreves per tilkobling etter protokoll og
anropstype (video eller lyd). Bruk denne informasjonen hvis du har behov for å begrense
portområdet ytterligere.
Antall porter som kreves for et H.323 Point-to-Point-anrop:
Type anrop

Antall UDP- og TCP-porter som kreves

Videoa

8 UDP-porter (6 hvis presentasjoner er deaktivert)
2 TCP-porter

Lydb

2 UDP-porter
2 TCP-porter

a. Hver ekstra videodeltaker krever 8 UDP-porter og 2 TCP-porter.
b. Hver ekstra lyddeltaker krever 2 UDP-porter og 2 TCP-porter.

Antall porter som kreves for et SIP Point-to-Point-anrop:
Type anrop

Antall UDP- og TCP-porter som kreves

Videoa

6 UDP-porter

Lydb

2 UDP-porter

a. Hver ekstra videodeltaker krever 6 UDP-porter.
b. Hver ekstra lyddeltaker krever 2 UDP-porter.

Konfigurasjon av brannmurinnstillinger
Hvis LifeSize-systemet kommuniserer med andre systemer via en brannmur, må du
konfigurere brannmuren slik at den tillater innkommende og utgående trafikk i systemet via:
•

TCP-port 1720 (for oppsett av H.323-anrop)

•

UDP-port 5060 (for oppsett av SIP-anrop)

•

Nødvendige TCP- og UDP-porter i området som er angitt i Administratorinnstillinger :
Nettverk : Reserverte porter. Hvis du vil ha mer informasjon om angivelse av området
med nødvendige TCP- og UDP-porter, kan du gå til «Begrense reserverte porter» på
side 27.
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Konfigurasjon av tjenestekvalitet (Quality of Service)
Du kan angi nettverkets innstillinger for tjenestekvalitet (Quality of Service – QoS)
i Administratorinnstillinger : Nettverk : Nettverk QoS. Angi disse innstillingene i samsvar
med innstillingene som benyttes i nettverket.
Merk: Nettverk QoS-innstillinger støttes kun med IPv4-adressering. Hvis du aktiverer
IPv6-adressering i LifeSize-systemet, ignoreres QoS-innstillingene for IPv6-anrop.
Hvis du vil ha mer informasjon om IPv6-adressering, kan du gå til «Aktivere IPv6adressering» på side 25.
Du kan angi DiffServ-verdier (Differentiated Services) eller IntServ-verdier (Integrated
Services) for lyd-, video- og datapakker. Du kan også angi IntServ ToS-innstillingen (Type
of Service).

Konfigurasjon av innstillinger for LifeSize Transit
Hvis du bruker LifeSize Transit sammen med LifeSize videokommunikasjonssystemet, kan
du gå til dokumentasjonen for LifeSize Transit for å få informasjon om hvordan du
konfigurerer innstillinger i Administratorinnstillinger : Sikkerhet : LifeSize Transit.

Konfigurasjon av kommunikasjonsinnstillinger
Via kommunikasjonsinnstillingene i Administratorinnstillinger : Kommunikasjon kan du
angi anropsalternativer, H.323-innstillinger og SIP-innstillinger.

Konfigurasjon av anropsalternativer
Du kan velge anropsalternativer for stemme og video under den innledende konfigurasjonen
eller på et senere tidspunkt ved å gå til Administratorinnstillinger : Kommunikasjon :
Generelt. Se «Innstillinger for video- og stemmeanrop» på side 6 hvis du vil ha
mer informasjon.

Aktivere presentasjoner
Brukere kan dele data under et anrop via en sekundær H.239-mediekanal, vanligvis fra en
bærbar PC eller en stasjonær PC som er koblet til VGA-inngangen på LifeSize-kodeken.
Funksjonen for presentasjoner er som standard aktivert på et LifeSize-system. Hvis du vil
deaktivere presentasjoner, går du til Administratorinnstillinger : Kommunikasjon :
Generelt : Presentasjoner. Vurder å deaktivere funksjonen for presentasjoner hvis det
oppstår driftsproblemer ved kommunikasjon med tredjepartssystemer som ikke støtter
presentasjoner.
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Angi H.323-innstillinger
Når et navn eller linjenummer skal brukes til å sende et anrop med H.323-protokollen, må du
angi innstillinger i Administratorinnstillinger : Kommunikasjon : H.323. Angi navnet og
linjenummeret til enheten som benyttes ved anrop med H.323. Dette er valgfrie verdier som
identifiserer enheten overfor gatekeeper. Alle registrerte enheter kan anrope andre med
denne IDen og dette telefonnummeret.
H.323-navn

Henvises også til som H.323 ID. Denne valgfrie verdien brukes når en
gatekeeper er konfigurert og krever at systemet registreres med en H.323
ID. Hvis gatekeeper-administratoren tilordner en H.323 ID til systemet,
skal dette feltet inneholde denne IDen.

H.323-linjenummer

Denne valgfrie verdien brukes når en gatekeeper er konfigurert og krever
at systemet registreres med et E164-nummer eller linjenummer. Hvis
gatekeeper-administratoren tilordner et E164-nummer eller linjenummer til
systemet, skal dette feltet inneholde dette nummeret.

Dersom systemet er registrert i en gatekeeper, vil systemet vise dens status. Hvis du vil at
LifeSize Room automatisk skal oppdage en H.323-gatekeeper, må Gatekeeper modusinnstillingene settes til Auto. Gatekeeper kan også settes til Manuell for manuelt valg av en
gatekeeper. Hvis Manuell er valgt, må du angi IP-adressen og porten til den primære
gatekeeperen. Konfigurasjon av en sekundær H.323-gatekeeper er valgfritt.
Gatekeeper-ID skal kun angis hvis gatekeeperen krever det (for eksempel ved
konfigurasjoner med flere gatekeepere). Gatekeeper-IDen må samsvare med den
gatekeeper-ID som er konfigurert for gatekeeperen som systemet registreres til. Denne
innstillingen skal ikke konfigureres hvis ikke gatekeeperen krever det, fordi det da kan
oppstå feil ved registrering til gatekeeper.
Når du velger Registrer-tasten i Administratorinnstillinger : Kommunikasjon : H.323,
vises det ikoner nederst i skjermbildet for å indikere statusen for registreringsprosessen
for H.323-gatekeeperen. Det gule H.323-ikonet
vises når LifeSize-systemet
prøver å registrere mot gatekeeperen. Hvis registreringen mislykkes, vises det røde
H.323-ikonet
.
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Konfigurasjon av SIP-innstillinger
Session Initiation Protocol (SIP) er standarden til Internet Engineering Task Force (IETF)
for multimediekonferanser via IP. SIP er en ASCII-basert applikasjonslag kontrollprotokoll
som oppretter, vedlikeholder og avslutter anrop mellom to eller flere enheter.
Hvis du vil konfigurere SIP som protokollen som skal brukes til å foreta anrop, går du til
Administratorinnstillinger : Kommunikasjon. Konfigurer innstillinger for SIP-server før
du konfigurerer avanserte SIP-innstillinger.
For serveren må du angi brukernavn, SIP-serverens autorisasjonsnavn og enhetens
passord hvis det kreves. Autorisasjonsnavnet og passordet er verdiene LifeSize-systemet
bruker for godkjenning. Disse verdiene kreves bare hvis registratoren eller proxyen krever
godkjenning.
Du kan også konfigurere proxy-innstillinger for aktivering og konfigurasjon av SIP-proxyen
og SIP-registratoren. SIP-enheter bruker registerinnstillinger som dynamisk registrerer
deres aktuelle plassering.
Ved hjelp av avanserte SIP-innstillinger kan du endre signalportene for SIP, UDP eller
TCP og kommunikasjonsbanen som skal brukes for SIP-registrering.
Når du velger Registrer-tasten i skjermbildet Administratorinnstillinger :
Kommunikasjon : SIP-server, vises det ikoner på statuslinjen for å indikere statusen for
registreringsprosessen for SIP-serveren. Det gule SIP-ikonet
vises når LifeSizesystemet prøver å registrere mot SIP-serveren. Hvis registreringen mislykkes, vises det
røde SIP-ikonet
.

Konfigurasjon av systeminnstillinger
Du kan endre innstillinger som identifiserer systemet for brukere i brukergrensesnittet, angi
systemets dato og klokkeslett og tilbakestille systemet til standardinnstillingene fra fabrikk
ved å gå til Administratorinnstillinger : System.

Identifisere systemet
Hvis du vil endre systemnavnet, anropsnumrene og den geografiske plasseringen som er
angitt for systemet, går du til Administratorinnstillinger : System : Identifikasjon.
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Manuell innstilling av systemets dato og klokkeslett
Du kan stille inn systemets dato og klokkeslett manuelt på følgende måte:
1. Gå til System-menyen og åpne Administratorinnstillinger : System : Dato
og klokkeslett.
2. Angi tidssonen.
3. Still inn måned, dag og år.
4. Still inn timer, minutter og sekunder.
5. Velg tasten Sett dato og klokkeslett, og trykk på OK for å lagre endringene.

Gjenoppretting av standardinnstillinger
Administratorinnstillingene inneholder hele systemets konfigurasjon. Det kan være
nødvendig å tilbakestille systemet til standardinnstillingene for å korrigere ukjente
problemer som måtte forekomme eller for å gå tilbake til en kjent konfigurasjon.
Slik tilbakestiller du systemet fra brukergrensesnittet:
1. Gå til System-menyen og åpne Administratorinnstillinger : System : Tilbakestilling
av system.
2. Angi administratorpassordet.
Systemet starter automatisk på nytt og administratorpassordet tilbakestilles til standardverdien
(1 2 3 4). Brukerpassordet tilbakestilles også til et tomt passord, slik at brukere får tilgang til
Brukerinnstillinger uten passord. Skjermbildet Opprinnelig konfigurasjon vises. Du må
fylle ut skjermbildene for opprinnelig konfigurasjon for å fullføre tilbakestillingen.
Merk: Hvis du tilbakestiller systemet ved hjelp av en fjerntilgangsmetode, må du fullføre
tilbakestillingen fra brukergrensesnittet ved å navigere i skjermbildene for
opprinnelig konfigurasjon og trykke på OK på fjernkontrollen når du blir bedt om
å lagre konfigurasjonen.
Hvis denne tilbakestillingen mislykkes eller hvis du ikke har tilgang til brukergrensesnittet,
kan du tilbakestille systemet manuelt med tasten Tilbakestill på kodekens bakpanel.
Hvis systemet er koblet til strømforsyningen, må du trykke på og holde inne Tilbakestill
inntil LED-lampen i fronten begynner å blinke, og deretter slippe tasten. Systemet starter
opp på nytt.
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Hvis systemet er koblet fra nettet eller det ikke er strøm tilgjengelig når du trykker på tasten
Tilbakestill og strømforsyningen deretter kobles til igjen, vil den røde LED-lampen lyse og
ett av følgende vil skje:
•

Hvis du trykker på knappen i mer enn 5 sekunder, men mindre enn 10 sekunder,
vil LED-lampen lyse rødt og deretter blinke. Systemet starter opp på nytt med den
opprinnelige konfigurasjonen, og verdiene tilbakestilles til standardinnstillingene.

•

Hvis du trykker på knappen i mer enn 10 sekunder, men mindre enn 15 sekunder, vil
LED-lampen lyse rødt og deretter blinke blått og rødt. De blå blinkene varer lenger
enn de røde i de første 5 sekundene. De røde blinkene varer lenger enn de blå etter
10 sekunder. Systemet starter opp på nytt med den opprinnelige konfigurasjonen
og programvareversjonen som tidligere var installert, og verdiene tilbakestilles til
standardinnstillingene.

•

Hvis du trykker på knappen i mer enn 15 sekunder, vil LED-lampen lyse rødt og deretter
blinke blått og rødt. De blå blinkene varer lenger enn de røde i de første 5 sekundene.
De røde blinkene varer lenger enn de blå etter 10 sekunder. Etter 15 sekunder lyser
LED-lampen blått. Systemet starter og stopper i diagnostikkmodus. Kontakt kundestøtte
hvis du vil ha hjelp med diagnostikk.

Konfigurasjon av anropsinnstillinger
Alle brukere kan angi alternativer for autosvar for anrop og spesifisere det maksimale antallet
oppføringer som skal vises i listen over forvalgringte numre. Gå til brukerveiledningen for
LifeSize videokommunikasjonssystemer hvis du vil ha mer informasjon.
Administratorer kan konfigurere maksimal anropstid og båndbredde og aktivere eller
deaktivere H.235 AES-sikkerhet i Administratorinnstillinger : Anrop.

Behandling av båndbredde
Under anrop registrerer systemet automatisk den tilgjengelige båndbredden i tilkoblingen og
kobler til med denne frekvensen. Hvis en enhet med lavere båndbredde blir med i et anrop,
vil anropet gå ned til den høyeste felles båndbredden for samtlige enheter i anropet. Hvis
enheten som har lavest båndbredde kobles fra anropet, vil anropet øke hastigheten til den
opprinnelige felles båndbredden.
Du kan angi maksimal hastighet for et anrop eller sette båndbredden til Auto for at systemet
skal velge den tilgjengelige båndbredden automatisk, ved å konfigurere innstillinger for
innkommende og utgående båndbredde i Administratorinnstillinger : Anrop.
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Aktivere H.235 AES-sikkerhet
LifeSize-systemer støtter H.235 128-bit AES-sikkerhet med Diffie-Hellman
nøkkelutvekslingsprotokollen i H.323-anrop. AES-interoperabilitet støttes med
tredjepartsenhetene som er angitt i versjonsmerknadene på kundestøttesiden
www.lifesize.com.
Hvis du vil aktivere AES-sikkerhet, må du sette innstillingen Administratorinnstillinger :
Anrop : H.235 AES-sikkerhet til enten Aktivert eller Streng. Når innstillingen er satt til
Aktivert, tilkobles anrop, men de krypteres bare hvis AES-kryptering støttes i den andre
enden. Når den er satt til Streng, tilkobles ikke anrop hvis den andre enden ikke støtter
AES-sikkerhet.
Merk: Systemet ignorerer innstillingen H.235 AES-sikkerhet og anrop krypteres ikke
hvis innstillingen Oppsett, flerveis anrop er satt til Siste taler i
Brukerinnstillinger : Utseende eller Administratorinnstillinger : Utseende :
Oppsett i LifeSize Room.
Krypterte anrop indikeres med krypteringsikoner i anroper-IDen, Anropsbehandling-listen
og Anropsstatistikk-listen. Gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer for en beskrivelse av ikonene.

Aktivere telepresens
Du kan konfigurere et LifeSize-system for bruk i telepresensrom hvor en
konferanseadministrator styrer anrop fra et kontrollpanel (for eksempel LifeSize Control
eller Anropsbehandling i nettadministrasjonsgrensesnittet) og brukere kommuniserer med
systemet ved hjelp av en tilkoblet telefon.
Hvis du aktiverer telepresens, fjernes visningen av brukergrensesnittet. Når systemet ikke
er i bruk, vises bare bakgrunnsbildet på skjermen. En administrator får tilgang til
brukergrensesnittet ved å trykke på OK og angi administratorpassordet.
Under et anrop ser brukerne videoen fra anropet og indikatorene for demping.
Navigeringslinjen, PIP-vinduer, anroper-ID-informasjon og meldinger om anropsstatus vises
ikke på skjermen.
Brukere kan hente opp dialogboksen Anropsbehandling og anropsstatistikk og velge
videoinngang med tastene nær og fjern på fjernkontrollen. De numeriske tastene på
fjernkontrollen har tasttoner. Brukere kan endre denne funksjonen i Anropsbehandling.
Ved aktivering av telepresens vil alle kameraene som er koblet til systemet, låses
automatisk. Du kan låse opp kameraer enkeltvis. Du kan også låse kameraer, uavhengig
av innstillingen for telepresens. Hvis du vil aktivere eller deaktivere telepresens og låse
eller låse opp kameraer, konfigurerer du innstillinger i Administratorinnstillinger :
Telepresens.
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Konfigurasjon av lydfunksjoner
Du kan justere lydfunksjoner ved å konfigurere innstillinger i Administratorinnstillinger : Lyd.

Konfigurasjon av lydkodek-rekkefølge
Hvis du vil endre rekkefølgen på systemets tilgjengelige lydkodeker som brukes til å sende
anrop, velger du innstillingen Lydkodek-rekkefølge, velger en kodek og bruker høyre
piltast til å flytte oppføringen oppover i listen eller venstre piltast til å flytte oppføringen
nedover i listen.

Valg av lydutgang
Lyd i et stemmeanrop sendes som standard til den LifeSize Phone som er koblet til LifeSizekodeken. Hvis du vil at lyd i et stemmeanrop skal sendes til linje ut, angir du denne
innstillingen i Administratorinnstillinger : Lyd : Lydutgang for stemmeanrop. Hvis
LifeSize Phone ikke er koblet til LifeSize-kodeken, sendes lyd i et stemmeanrop til linje ut,
uavhengig av innstillingen som er valgt.
Lyd i et videoanrop sendes som standard til linje ut (vanligvis skjermen). Hvis du vil at lyd
i et videoanrop skal sendes til den tilkoblede telefonen, angir du denne innstillingen i
Administratorinnstillinger : Lyd : Lydutgang for videoanrop.

Konfigurasjon av Lyd inn (linje inn)
Følgende innstillinger kan konfigureres for Linje inn i samsvar med miljøet.
Innstilling

Standard

Beskrivelse

Linje inn

Aktivert
(standardinnstilling
for LifeSize Room)

Velg Aktivert for å aktivere linje inn-signalet.

Aktivert (stereo)
(standardinnstilling
for LifeSize Team,
LifeSize
Team MP)(standard
innstilling for
LifeSize Express)
Linje inn til Linje ut

Deaktivert
(standardinnstilling
for LifeSize Room)

Hvis du bruker LifeSize Team, LifeSize Team MP, velger
du stereo eller mono i samsvar med typen linje inn-signal
du bruker.

Velg Aktivert for å sende linje inn-signalet til linje ut.
Velg Deaktivert for å bare sende signalet til den
andre enden.

Aktivert
(standardinnstilling
for LifeSize Team,
LifeSize
Team MP)(standard
innstilling for
LifeSize Express)
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Innstilling

Standard

Beskrivelse

Akustisk
ekkoundertrykkelse
(AEC) for linje inn

Aktivert
(standardinnstilling)

Kun tilgjengelig med kodeker som ikke har en
mikrofoninngang.
Velg Aktivert for å aktivere akustisk ekkoundertrykkelse
for linje inn-signalet. Eksempel: Velg Aktivert hvis linje innsignalet er en mikrofon.
Velg Deaktivert for å deaktivere akustisk
ekkoundertrykkelse for linje inn-signalet. Eksempel: Velg
Deaktivert hvis linje inn-signalet er en mikrofon som har
egen akustisk ekkoundertrykkelse.

Volum for linje inn

5

Velg volumnivået for lyden som sendes gjennom linje inn.

Nedenfor finner du eksempler på hvordan linje inn-innstillinger skal angis i ditt miljø.
Hvis du kobler en lydkilde, f.eks. en PC, til linje inn og vil sende PC-signalene til den andre
enden samtidig som du hører dem på de lokale høyttalerne (enten telefonen eller eksterne
høyttalere), konfigurerer du linje inn-innstillingene på følgende måte:
Linje inn – Aktivert
Linje inn til linje ut – Aktivert
Akustisk ekkoundertrykkelse (AEC) for linje inn – Deaktivert (hvis tilgjengelig
i ditt system)
Hvis du kobler en ekstern mikrofon til linje inn på en LifeSize-kodek som ikke har noen
mikrofoninngang og ønsker å sende dette signalet til den andre enden, men ikke vil høre
signalet på de lokale høyttalerne, konfigurerer du linje inn-innstillingene på følgende måte:
Linje inn – Aktivert
Linje inn til linje ut – Deaktivert
Akustisk ekkoundertrykkelse (AEC) for linje inn – Aktivert
Hvis du kobler en ekstern mikrofon som har egen akustisk ekkoundertrykkelse til linje inn på
en LifeSize-kodek som ikke har noen mikrofoninngang og ønsker å sende signalet til den
andre enden, men ikke vil høre signalet på de lokale høyttalerne samtidig, konfigurerer du
linje inn-innstillingene på følgende måte:
Linje inn – Aktivert
Linje inn til linje ut – Deaktivert
Akustisk ekkoundertrykkelse (AEC) for linje inn – Deaktivert
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Konfigurasjon av mikrofoninngang
Hvis LifeSize-systemet har en mikrofoninngang
følgende innstillinger for en tilkoblet mikrofon.

på kodekens bakpanel, kan du justere

Innstilling

Standard

Beskrivelse

Mikrofonvolum

5

Velg volumnivået for lyden som sendes gjennom
mikrofoninngangen.

Mikrofon til linje ut

Deaktivert

Velg Aktivert for å sende signalet fra den tilkoblede mikrofonen
til en lydenhet som er koblet til linje ut.
Velg Deaktivert for å bare sende signalet til den andre enden.

Akustisk ekkoundertrykkelse
for mikrofon

Aktivert

Velg Aktivert for å aktivere akustisk ekkoundertrykkelse for en
mikrofon som er koblet til mikrofon inn.
Velg Deaktivert hvis mikrofonen har egen akustisk
ekkoundertrykkelse.

Justering av lydnivåer
I tillegg til å justere lydvolumet for linje inn og mikrofon inn, kan du justere nivåene som er
tilknyttet følgende innstillinger:
•

Volum for Aux-lydinngang (kun LifeSize Room) – Velg volumnivået for lyden som
sendes gjennom Aux-linjeinngangen.

•

Diskant for linje ut (dB) – Velg de høye frekvenser i lydområdet for lyd-linjeutgangen.

•

Bass for linje ut (dB) – Velg de lave frekvenser i lydområdet for lyd-linjeutgangen.

•

Ringetone volum – Velg volumnivået for ringe- og opptattone.

•

DTMF-tonenivå – Velg volumnivået for DTMF og klikketoner.

•

Statustone volum – Velg volumnivået for statustoner.

Tilknytning av Aux-lydinngang i LifeSize Room
Hvis du kobler Aux-lydinngangsenheter til LifeSize Room-kodeken, kan du velge
videoinngangen som skal knyttes til enheten ved å konfigurere Administratorinnstillinger :
Lyd : Tilknytning, Aux-lydinngang. Som standard høres Aux-lydinngangen kun når en
Aux-lydinngangsenhet er tilkoblet og videobildet vises på skjermen. Hvis du velger Alle
innganger, vil enheten som er koblet til Aux-lydinngangen alltid være hørbar. Hvis du
velger en bestemt videoinngang fra innstillingsalternativene, vil enheten som er koblet til
Aux-lydinngangen kun være hørbar når videobildet fra den valgte videoinngangen vises
på skjermen.
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Konfigurasjon av videofunksjoner
Administratorer kan justere videofunksjoner for å styre kameraer og videokvalitet ved
å konfigurere innstillinger i Administratorinnstillinger : Video.

Kontrollere kamerabruk for brukere i den andre enden
Hvis du vil forhindre at brukere i den andre enden styrer det lokale kameraet, inkludert
konfigurasjon og styring av kameraforhåndsinnstillinger, velger du Deaktivert i innstillingen
Administratorinnstillinger : Video : Videostyring : Fjernkontroll av lokalt kamera.
Hvis du velger Aktivert, kan du fortsatt forhindre at brukere i den andre enden konfigurerer
og bruker forhåndsinnstillinger for det lokale kameraet, ved å velge Deaktivert i innstillingene
Fjernangivelse av kameraforhåndsinnst og Fjernstyring til kameraforhåndsinnst.

Låse kameraforhåndsinnstillinger
Standardinnstillingen er at alle brukere kan konfigurere kameraforhåndsinnstillinger.
Hvis du vil forhindre alle brukere (i den andre enden og lokalt) fra å konfigurere
kameraforhåndsinnstillinger, velger du Låst i innstillingen Administratorinnstillinger :
Video : Videostyring : Lås av kameraets forhåndsinnstillinger. Hvis du kun vil forhindre
at brukere i den andre enden konfigurerer kameraforhåndsinnstillinger, velger du Deaktivert
i innstillingen Fjernkontroll av lokalt kamera og/eller Fjernangivelse av
kameraforhåndsinnst.

Kontrollere panoreringsretning for kamera
Du kan definere kameraets panoreringsretning i forhold til kameraets fysiske oppstilling ved
å konfigurere Administratorinnstillinger : Video : Videostyring : Panoreringsretning for
kamera. Velg Oppfattet hvis du vil at kameraet skal panorere mot venstre eller høyre sett fra
brukerens posisjon, vendt mot kameraet. Velg Reversert når kameraet skal panorere mot
kameraets aktuelle venstre eller høyre.

Tilpasning av navn på inngangsenheter
Du kan angi tilpassede inngangsnavn ved å endre standardverdiene for følgende
innstillinger i Administratorinnstillinger : Video : Videostyring. Tilpassede inngangsnavn
kan maksimalt bestå av 16 tegn.
Innstilling

Støtte

Standard

Navn på HD-kamera 1

LifeSize Room

HD-kamera 1

LifeSize Team
LifeSize Team MP
LifeSize Express
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Innstilling

Støtte

Standard

Navn på HD-kamera 2

LifeSize Room

HD-kamera 2

Navn på dokumentkamera

LifeSize Room

Dok. kamera

LifeSize Team
LifeSize Team MP
Navn på HD-inngang

LifeSize Express

HD 1

Navn på Aux-videoinngang

LifeSize Room

DVD

Navn på VGA-inngang

LifeSize Room

PC

LifeSize Team
LifeSize Team MP
LifeSize Express

Balansere båndbredden for primær og sekundær video
For videobilder som sendes fra den andre enden under en presentasjon kan du tilordne
båndbredde til den primære og sekundære videoinngangsstrømmen som en prosentdel av
bithastigheten som er tilgjengelig totalt for videostrømmen. Velg prosentdelen som skal
tilordnes, i Administratorinnstillinger : Video : Videokvalitet : Balanse,
videobåndbredde. Den første prosentdelen i hvert alternativ gjelder for den primære
videoinngangsstrømmen, vanligvis høydefinisjonskameraet. Den andre prosentdelen
gjelder for den sekundære videoinngangsstrømmen, vanligvis en bærbar PC eller en
stasjonær PC som er koblet til VGA-inngangen. Systemet tilordner båndbredde basert på
det valgte alternativet når det bare er systemet som sender videobilder under en
presentasjon. Vurder å justere denne innstillingen når videostrømmen fra den sekundære
videoinngangen inkluderer bevegelse, for eksempel en lysbildefremvisning som inneholder
flere animasjoner, eller videoinngang fra en DVD-spiller.

Valg av kvalitetsmålprioritet for videokilde
Du kan velge skarphet eller bevegelse som prioritet for kvaliteten på den primære og
sekundære videoen som LifeSize-systemet sender til den andre enden under et anrop.
Hvis du gir prioritet til skarphet ved å velge en lavere verdi i innstillingen
Administratorinnstillinger : Video : Videokvalitet : Bevegelse, primær video, sender
systemet den primære videoen med en lavere bildefrekvens og høyere oppløsning ved
anrop med lavere båndbredde. Standardverdien (10) gir prioritet til bevegelse. Vurder å
justere denne innstillingen hvis båndbredden er begrenset.
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Hvis du sender en presentasjon, velger du prioritet for kvaliteten på presentasjonsvideoen
i Administratorinnstillinger : Video : Videokvalitet : Skarphet, sekundær video.
Standardverdien (10) gir prioritet til skarphet. Presentasjonsdata inkluderer vanligvis ikke
bevegelse (for eksempel et regneark eller en lysbildefremvisning). Når du gir prioritet til
bevegelse for en presentasjonsvideo ved å velge en lavere verdi i denne innstillingen,
sender systemet videoen med en høyere bildefrekvens og lavere oppløsning.

Justere kvaliteten for video-omkoder
Du kan justere kvaliteten på videobildet som sendes til den andre enden under et anrop ved
å angi en relativt lavere eller høyere oppløsning i innstillingen Administratorinnstillinger :
Video : Videokvalitet : Kvalitet video-omkoder. Ved å justere glidebryteren til høyre,
reduseres oppløsningen for videoen som sendes til den andre enden, og kvaliteten på
videobildet forbedres. Vurder å bruke denne innstillingen til å gjøre mindre justeringer i
kvaliteten på videobildet som sendes til den andre enden.

Aktivere H.241 MaxStaticMBPS
ITU-T-standardens anbefalte H.241 inkluderer definisjoner av valgfrie parametere som
dekodere kan støtte og kommunisere som egenskaper til andre enheter. Når du setter
innstillingen H.241 MaxStaticMBPS i Administratorinnstillinger : Video : Videokvalitet
til Aktivert, kan LifeSize-kodeken sende lokal video med en høyere oppløsning til
tredjepartsenheter i den andre enden som kommuniserer støtte for den valgfrie
parameteren MaxStaticMBPS.

Justering av MTU for videopakker
Videopakker som overskrider størrelsen for største overføringsenhet (Maximum Transmission
Unit – MTU) for en ruter eller et segment langs nettverksbanen, kan fragmenteres eller
utelates. Dette resulterer i dårlig videokvalitet i mottaksenheten. Du kan angi MTU-verdien for
videopakker som sendes fra LifeSize-systemet. Standardverdien er 1440 bytes. Det tillatte
området er 900 – 1500 bytes. For å angi MTU-verdien for videopakker, går du til
Administratorinnstillinger : Video : Videokvalitet : Video MTU.

Fylle konsernkatalogen
Brukere kan foreta anrop fra katalogen ved å velge et nummer fra en liste over lagrede numre.
Konsernkatalogen er H.350-kompatibel og kan lagre opptil 1000 oppføringer i både alfabetisk
og hierarkisk format. Alle brukere kan administrere oppføringer i den lokale katalogen og
møtekatalogen. Kun administratorer kan administrere oppføringer i konsernkatalogen. Du kan
fylle konsernkatalogen ved å konfigurere innstillinger for Automatisk oppdaging eller
innstillinger for Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i Administratorinnstillinger :

Administratorveiledning for LifeSize videokommunikasjonssystemer

40

Katalog. Automatisk oppdaging er som standard aktivert på et LifeSize-system. Hvis du
konfigurerer LDAP-innstillinger, deaktiverer LifeSize-systemet automatisk funksjonen for
automatisk oppdaging for å forhindre at det vises duplikatoppføringer i konsernkatalogen.

Konfigurasjon av automatisk oppdaging
Med automatisk oppdaging kan LifeSize-systemene i nettverket automatisk sende
adresseinformasjon til andre LifeSize-systemer. Når et LifeSize-system slutter seg til et
nettverk, sender det som standard en overføringspakke til det lokale delnettet for å
annonsere sin tilstedeværelse. Alle LifeSize-systemer i det lokale delnettet som mottar
pakken og har Automatisk oppdaging satt til Aktivert, svarer ved å sende sin egen
adresseinformasjon og en liste over IP-adresser til andre LifeSize-systemer det har
oppdaget. LifeSize-systemet oppretter en oppføring i konsernkatalogen for hvert system
i det lokale delnettet som det mottok et svar fra. Deretter sender systemet en forespørsel
til listen over andre IP-adresser det mottok og IP-adressene som er lagret i systemets
egen liste over forvalgringte numre, men bare hvis disse adressene er tillatt av filtrene du
angir i innstillingene Automatisk oppdaging, delnett og Automatisk oppdaging,
ignorerte delnett. Standardinnstillingen er at systemet svarer og sender forespørsler til
andre LifeSize-systemer bare i det lokale delnettet.
Konfigurer innstillingene Automatisk oppdaging, delnett og Automatisk oppdaging,
ignorerte delnett hvis du vil at systemet skal oppdage andre LifeSize-systemer utenfor
det lokale delnettet og dele denne informasjonen med andre LifeSize-systemer. Angi
delnettfiltre (atskilt med mellomrom) i innstillingen Automatisk oppdaging, delnett for å
identifisere delnettene som LifeSize-systemet kan sende forespørsler og svar til. Denne
innstillingen er som standard tom. Systemet svarer og sender forespørsler til andre LifeSizesystemer bare i det lokale delnettet. Hvis du vil ekskludere delnett fra automatisk oppdaging,
angir du delnettfiltre i innstillingen Automatisk oppdaging, ignorerte delnett. Hvis en
destinasjonsadresse ikke samsvarer med ett av filtrene i innstillingen Automatisk
oppdaging, delnett eller hvis den samsvarer med ett av filtrene i innstillingen Automatisk
oppdaging, ignorerte delnett, vil ikke LifeSize-systemet svare eller sende en forespørsel
til LifeSize-systemet på den aktuelle adressen.
Du kan for eksempel konfigurere innstillingen Automatisk oppdaging, delnett slik at den
inkluderer et større delnett og innstillingen Automatisk oppdaging, ignorerte delnett slik
at den ekskluderer et delsett av delnettet. Se for deg et nettverk som har flere delnett med
IP-adressen 10.* og en treg nettverkstilkobling til enheter som har en 10.85.*-adresse. Hvis
du angir 10.* i Automatisk oppdaging, delnett og 10.85.* i Automatisk oppdaging,
ignorerte delnett, vil LifeSize-systemet svare og sende forespørsler til alle LifeSizesystemer som har en 10.*-adresse, men ekskludere dem som har en 10.85.*-adresse.
Hvis du setter Automatisk oppdaging til Deaktivert, sender ikke LifeSize-systemet en
overføringsmelding til det lokale delnettet og kan ikke oppdage eller bli oppdaget av andre
LifeSize-systemer.
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Lese fra en LDAP-server
Når du konfigurerer LDAP-innstillinger for å fylle konsernkatalogen, angir du vertsnavn,
pålogging og forespørselsparametere samt oppdateringsintervallet for lesing av data fra
en forhåndskonfigurert LDAP-server. Du må installere LDAP-serveren med et H.350kompatibelt skjema. Gå til versjonsmerknadene for å se en liste over LDAP-servere fra
tredjeparter som støttes av LifeSize videokommunikasjonssystemer.

Konfigurasjon av innstillinger for utseende
Alle brukere kan konfigurere innstillinger som påvirker utseendet eller funksjonene til
følgende elementer:
•

skjermspareren som vises når systemet ikke er i bruk

•

tidsavbruddsintervallet for utseendet til brukergrensesnittet etter tilkobling av et anrop

•

språket som vises i brukergrensesnittet

•

LCD-kontrasten på skjermen til en tilkoblet telefon

•

bakgrunnsbildet som vises i brukergrensesnittet

Gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer hvis du vil ha mer
informasjon om disse innstillingene. Administratorer får tilgang til disse innstillingene i
Brukerinnstillinger eller Administratorinnstillinger : Utseende og Bakgrunner.
Kun administratorer kan legge til eller fjerne tilpassede bakgrunnsbilder. Se «Administrasjon
av LifeSize-systemer» på side 20.

Innstillinger for videooppsett
Alle brukere kan konfigurere følgende innstillinger som påvirker utseendet til video
på skjermer:
•

Picture-In-Picture (PIP)

•

Sekundært skjermformat (kun LifeSize Room)

•

Oppsett, flerveis anrop (kun LifeSize Room)

Gå til brukerveiledningen for LifeSize videokommunikasjonssystemer hvis du vil ha mer
informasjon om angivelse av disse innstillingene.
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Kun administratorer kan konfigurere innstillinger for Aux-videoutgang for LifeSize Room.
Aux-videoutgangene i LifeSize Room er som standard aktivert. Du kan angi kilden for video
som vises i en videoenhet som er koblet til Aux-videoutganger eller deaktivere Auxvideoutganger, ved å konfigurere følgende innstillinger i Administratorinnstillinger :
Utseende : Oppsett:
Innstilling

Standard

Beskrivelse

Aux-videoutgang

Aktivert

Velg Deaktivert for å deaktivere sending av video til en
enhet som er koblet til Aux-videoutgangene.

Oppsett for Aux-utgang når
systemet ikke er i bruk

Ingen innganger

Velg videokilden som skal vises i enheten som er koblet
til Aux-videoutgangen når systemet ikke er i bruk.
Med innstillingen Ingen innganger vises det ingenting i
den tilkoblede enheten.
Med innstillingen HD-kamera vises video fra
høydefinisjonskameraet.
Med innstillingen HD-kamera + Aux vises video fra
høydefinisjonskameraet samt fra en enhet som er
koblet til Aux-videoinngangene.
Med innstillingen HD-kamera + Aux + Dokument vises
video fra høydefinisjonskameraet, en enhet som er
koblet til Aux-videoinngangene og dokumentkameraet.
Med innstillingen Alle innganger vises video fra alle
tilkoblede videoinngangsenheter eller ingenting hvis
enheter ikke er koblet til.

Oppsett for Aux-utgang ved
aktivt anrop

Mottatt

Velg videokilden som skal vises i enheten som er
koblet til Aux-videoutgangen under et anrop.
Med innstillingen Mottatt vises video som mottas fra
den andre enden.
Med innstillingen Overført vises video som sendes til
den andre enden.
Med innstillingen HD-kamera vises video fra det valgte
høydefinisjonskameraet.

Konfigurasjon av skjermtyper og oppløsninger
Kun administratorer kan konfigurere innstillinger som påvirker skjermtyper og oppløsninger.
Vanligvis skal disse innstillingene kun konfigureres når du installerer systemet eller ved
utskiftning av en skjerm, og kun for å feilsøke skjermproblemer. Se «Feilsøking av
installasjonsproblemer» på side 13 hvis du vil ha mer informasjon.
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Visning av nylige endringer i konfigurasjon
Som en hjelp til feilsøking av problemer som kan oppstå med LifeSize-systemet
eller for å få rask tilgang til en innstilling som nylig er endret, kan du gå til innstillingene i
Administratorinnstillinger : Nylige.
Merk: Innstillinger som avhenger av andre innstillinger, for eksempel innstillinger for H.323
og SIP-server, vises kanskje ikke i Nylige.

Bruk av diagnostikkinnstillinger og verktøy
Diagnostikkinnstillinger og verktøy som er tilgjengelige for alle brukere, inkluderer diagnostikk
for høydefinisjonskamera og VGA-inngang samt ny oppstart av systemet. Hvis du vil ha mer
informasjon om bruk av disse innstillingene og verktøyene, kan du gå til brukerveiledningen for
LifeSize videokommunikasjonssystemer. Administratorer får tilgang til disse innstillingene og
verktøyene via Brukerinnstillinger eller Administratorinnstillinger : Diagnostikk.
Diagnostikkinnstillinger og verktøy som kun er tilgjengelige for administratorer i
Administratorinnstillinger : Diagnostikk, inkluderer anropstellerstatistikk,
fargesøyleinnstillinger og nettverksverktøy.

Bruk av nettverksverktøy
Du kan feilsøke problemer med nettverkstilkobling for systemet ved å bruke ping- og
traceroute-verktøy i Administratorinnstillinger : Diagnostikk : Nettverksdiagnostikk.
Ping-kommandoen tester responsen mellom to enheter. Traceroute-kommandoen tester
responsen og sporer banen til en pakke fra én enhet til en annen.

Ny oppstart av systemet
Systemet starter på nytt ved følgende forhold:
•

Etter ny oppstart av systemet (Administratorinnstillinger eller Brukerinnstillinger :
Diagnostikk : Ny oppstart av systemet).

•

Når systemet tilbakestilles til dets standardtilstand (Administratorinnstillinger :
System : Tilbakestilling av system).

•

Ved endring av en IP-adresse i nettverksinnstillinger (Administratorinnstillinger :
Nettverk : Generelt).

•

Ved endring av TCP-reserverte porter (Administratorinnstillinger : Nettverk :
Reserverte porter).
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Alle brukere kan starte systemet på nytt ved å gå til Brukerinnstillinger : Diagnostikk : Ny
oppstart av systemet fra hovedskjermbildet. Administratorer kan også starte systemet på
nytt ved å gå til Administratorinnstillinger : Diagnostikk : Ny oppstart av systemet.
Velg Ja når du blir bedt om å bekrefte ny oppstart.
Hvis du vil tilbakestille systemet til standardinnstillingene, kan du gå til «Gjenoppretting av
standardinnstillinger» på side 32.
Merk: Dersom brukergrensesnittet ikke reagerer og det ikke er mulig å starte opp
systemet på nytt ved å følge disse instruksjonene, kan du starte systemet på
nytt ved å trykke på tilbakestillingstasten på kodekens bakpanel, som forklart i
avsnittet «Gjenoppretting av standardinnstillinger» på side 32. LifeSize
anbefaler at du ikke drar ut stikkontakten til kodeken for å starte den på nytt.

Oppgradering av systemprogramvaren
Før du oppgraderer LifeSize-systemprogramvaren, må du huske å koble til alle kameraer og
LifeSize SDI Adapter-enheter som skal brukes med systemet.
Merk: Kameraer og LifeSize SDI Adapter-enheter som ikke er koblet til et LifeSizesystem før oppgradering, vil kanskje ikke fungere korrekt etterpå.
Følg denne fremgangsmåten for å oppgradere programvaren for systemet:
1. Last ned oppgraderingsfilen fra katalogen på web-området for LifeSize, til en lokal
katalog i systemet.
www.lifesize.com/support
2. Start systemet på nytt.
3. Åpne nettadministrasjonsgrensesnittet for systemet. Se «Administrasjon fra en
nettleser» på side 20.
4. Klikk kategorien Vedlikehold.
5. Klikk Systemoppgradering.
6. Hvis oppgraderingen krever at du tilbakestiller systemet til de opprinnelige
standardinnstillingene, velger du avmerkingsboksen Gjenopprett standardinnstillinger.
7. Hent oppgraderingsfilen som du lastet ned i trinn 1.
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8. Klikk Oppgrader.
Merk: Hvis anrop kobles til systemet, vises det en dialogboks hvor du blir bedt om å
fortsette eller avbryte oppgraderingen. Klikk Ja for å fortsette med oppgraderingen og
koble fra de aktive anropene. Oppgraderingen kan ta noen minutter. Ikke avbryt
oppgraderingsprosessen. Under en oppgradering vises det et statusskjermbilde på
skjermen som er koblet til systemet. Brukere kan ikke avbryte skjermbildet. Systemet
avviser innkommende anrop.
9. En statusmelding om systemoppgradering vises når oppgraderingen er ferdig.
Lukk statusvinduet og vinduet for administratorkonfigurasjon.
10. Systemet er klart til bruk. Hvis du merket av i avmerkingsboksen Gjenopprett
standardinnstillinger i trinn 6, må du først rekonfigurere systemet. Se «Innledende
konfigurasjon» på side 5.

Feilsøking av oppgraderingsfeil
Hvis det oppstår feil når du prøver å oppgradere programvaren for LifeSize-systemet, gjør
du følgende:
1. Kontroller at du har et gyldig oppgraderingsbilde.
2. Start systemet på nytt.
3. Prøv å oppgradere på nytt.
4. Hvis det andre forsøket mislykkes, skriver du ned feilkoden som returneres.
5. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte.

Feilkoder ved oppgradering
Du kan motta følgende feilkoder når en oppgradering mislykkes:
Kode

Problem

Beskrivelse

1

Intern feil

Det mangler kritiske filer i systemet.

2

Bytting til oppgradering
mislyktes

Kommandoen for angivelse av aktiv deling mislyktes.

3

Skriving mislyktes

En skrivefeil oppstod under kopiering av bildet til
oppgraderingsdelingen. Dette kan skje når det brukes
et oppgraderingsbilde for et annet LifeSize-produkt.
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Kode

Problem

Beskrivelse

4

Lesing mislyktes

Lesing av innkommende data mislyktes under opplasting av bildet.
Dette kan skje hvis forbindelsen blir brutt under opplasting.

5

Oppgraderingsskript
mislyktes

Når bildet er lastet opp, kjører systemet et oppgraderingsskript for
endelig behandling. Denne feilmeldingen indikerer at det er feil i
skriptet. Dette kan skje når det brukes et oppgraderingsbilde for et
annet LifeSize-produkt.

6

Kan ikke kjøre
oppgraderingsskript

Systemet kan ikke kjøre oppgraderingsskriptet. Dette kan skje når
det brukes et oppgraderingsbilde for et annet LifeSize-produkt.

7

Kan ikke montere
oppgraderingsdeling

Systemet kunne ikke montere bildet etter at det ble kopiert til
systemet. Dette kan skje hvis oppgraderingsbildet er skadet, eller
hvis det brukes et oppgraderingsbilde for et annet LifeSize-produkt.

8

Ingen tillatelse

Systemet kan ikke lese oppgraderingsdelingen.

9

Skadet bilde

Oppgraderingsbildet er skadet og ubrukelig. Dette kan skyldes et
dårlig bilde eller feil under opplasting til enheten.

10

Ugyldig argument

Et ugyldig argument ble sendt til oppgraderingsprosessen.
Dette kan skje når det brukes et oppgraderingsbilde for et
annet LifeSize-produkt.

11

Ugyldig signatur

Krypteringssignaturen er ugyldig. Dette kan skje hvis bildet er
skadet eller kompromittert.

12

Dekryptering mislyktes

Systemet kan ikke dekryptere oppgraderingsbildet. Dette kan skje
hvis bildet er skadet eller kompromittert.

13

Utviklersystem

Systemet er konfigurert for utvikling og kan kun oppgraderes av en
LifeSize-representant.

14

Oppgradering pågår

En oppgradering pågår allerede. Systemet støtter bare én
oppgradering om gangen.
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