Lifesize Share™
Aloittaminen:

Ohjeet Lifesize Sharen asentamiseen
Asennusvideo (englanniksi)
Pikaopaskortti

Järjestelmänvalvojan toiminnot:

Tilin hallinnan avulla voit hallita kaikkia verkostosi Lifesize Share laitteita
Yhdistä suoraan kaikkiin videoneuvottelujärjestelmiin
Tarjoaa turvallisen ja erillisen langattoman tukiaseman vieraille

Käyttäjän toiminnot:

Jaa tiedosto tai suoratoista video tietokoneelta, tabletilta tai matkapuhelimelta
Jaa näyttösi – esitykset, tiedostot ja muuta
Jaa verkkosisältöä – video ja ääni
Usean käyttäjän jakojonon avulla voit vaihtaa esittäjää nopeasti

Lisätietoja saat Lifesize Sharen yleiskatsauksesta.

Järjestelmänvalvojan toiminnot
Määrittääksesi ja käyttääksesi Lifesize Share laitetta sinun on lisättävä *.lifesizeshare.com sallittujen luetteloon ja pidettävä TCPportti 22
auki.

Lifesize Share laitteen alkumääritys – langallinen
1. Yhdistä laite HDMIkaapelilla huonejärjestelmän HDMIporttiin tai näyttösi HDMIporttiin.
2. Liitä verkkokaapeli laitteen takapaneelin verkkoporttiin, johon on merkitty LANkuvake. Liitä verkkokaapelin toinen pää
verkkoliitäntään. Jos portin DHCP ei ole käytössä, laite siirtyy huoltotilaan ja voit yhdistää sen WiFiverkkoon tehdäksesi
rekisteröinnin valmiiksi. Katso Lifesize Share laitteen alkumääritys – langaton.
3. Liitä virtasovittimen kaapeli laitteen takana olevaan virtaporttiin ja liitä virtasovitin seinäpistorasiaan.
4. Käynnistä näyttö, avaa verkkoselain koneellasi ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
5. Jos sinulla on jo Lifesize Share tili, siirry suoraan kohtaan 6. Jos tämä on ensimmäinen laitteesi eikä sinulla vielä ole Lifesize Share
tiliä, napsauta rekisteröidy aloittaaksesi Lifesize Share tilin rekisteröinnin.
1. Anna sähköpostiosoitteesi ja salasana.
2. Napsauta Rekisteröidy. Antamaasi osoitteeseen lähetetään sähköposti.
3. Anna sinulle lähetetty vahvistuskoodi.
4. Napsauta Vahvista tili.
5. Anna tilille nimi. Esimerkiksi lifesizeshare.com. Tämä on URL, jolla laitetta käytetään.
6. Valinnainen: Anna CNAME.
7. Napsauta Tallenna. Voit muuttaa tilin asetuksia napsauttamalla Järjestelmänvalvojan asetukset laiteluettelosivulla.
6. Anna laitteellesi nimi ja napsauta Tallenna. Lifesize suosittelee, että annat Lifesize Share laitteelle saman nimen kuin huoneella.
Laite on nyt rekisteröity. Napsauta Muokkaa asetuksia määrittääksesi laitteesi tai Jatka aloittaaksesi laitteen käytön.
HUOMAA: Ensimmäisen asennuksen aikana vasemmassa yläkulmassa näkyy Lifesize Share laitteen IPosoite ja sarjanumero.
Rekisteröinnin jälkeen siellä näkyy laitteen nimi ja tilin nimi.

Lifesize Share laitteen alkumääritys – langaton
1. Yhdistä laite HDMIkaapelilla huonejärjestelmän HDMIporttiin tai näyttösi HDMIporttiin.
2. Liitä virtasovittimen kaapeli laitteen takana olevaan virtaporttiin ja liitä virtasovitin seinäpistorasiaan.
3. Käynnistä näyttö ja yhdistä SSIDtunnukseen, joka näkyy näytöllä.
4. Avaa verkkoselain koneellasi ja siirry osoitteeseen http://lifesize.share.
5. Yhdistä laite ohjeiden mukaisesti WiFiverkkoon ja käynnistä laite uudelleen.
6. Käynnistä näyttö, avaa verkkoselain koneellasi ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
7. Jos sinulla on jo Lifesize Share tili, siirry suoraan kohtaan 8. Jos tämä on ensimmäinen laitteesi eikä sinulla vielä ole Lifesize Share
tiliä, napsauta rekisteröidy aloittaaksesi Lifesize Share tilin rekisteröinnin.
1. Anna sähköpostiosoitteesi ja salasana.
2. Napsauta Rekisteröidy. Antamaasi osoitteeseen lähetetään sähköposti.
3. Anna sinulle lähetetty vahvistuskoodi.
4. Napsauta Vahvista tili.
5. Anna tilille nimi. Esimerkiksi lifesizeshare.com. Tämä on URL, jolla laitetta käytetään.
6. Valinnainen: Anna CNAME.

4. Napsauta Vahvista tili.
5. Anna tilille nimi. Esimerkiksi lifesizeshare.com. Tämä on URL, jolla laitetta käytetään.
6. Valinnainen: Anna CNAME.
7. Napsauta Tallenna. Voit muuttaa tilin asetuksia napsauttamalla Järjestelmänvalvojan asetukset laiteluettelosivulla.
8. Anna laitteellesi nimi ja napsauta Tallenna. Lifesize suosittelee, että annat Lifesize Share laitteelle saman nimen kuin huoneella.
Laite on nyt rekisteröity. Napsauta Muokkaa asetuksia määrittääksesi laitteesi tai Jatka aloittaaksesi laitteen käytön.
HUOMAA: Ensimmäisen asennuksen aikana vasemmassa yläkulmassa näkyy Lifesize Share laitteen IPosoite ja sarjanumero.
Rekisteröinnin jälkeen siellä näkyy laitteen nimi ja tilin nimi.

Tilin asetusten muokkaaminen
Sinun täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana, jos haluat muokata tiliä.
1. Muokkaa Lifesize Share tilin asetuksia napsauttamalla järjestelmänvalvojan asetukset ja tee haluamasi muutokset tilin nimeen
tai CNAMEnimeen (valinnainen).
2. Napsauta Tallenna, kun olet tehnyt muutokset.

Laitteen muokkaaminen
Rekisteröityäsi laitteen voit muokata yhtä tai kaikkia laitteen asetuksia. Sinun täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana, jos haluat muokata
laitetta.
1. Valitse laite laiteluettelosta.
2. Napsauta

laitteen nimen vieressä, niin Lifesize Share laitteen asetusikkuna avautuu.

3. Muokkaa halutessasi seuraavia kohtia:
Laitteen nimi
Koodin käyttö: kysy joka kerta, kysy vain kerran, kysy 30 päivän välein, älä kysy koskaan. Tämä viittaa siihen, miten usein laiteparin
muodostuskoodi pitää antaa, kun muodostetaan yhteys laitteeseen.
Kuvataajuus: 30 tai 60 kuvaa sekunnissa (FPS).
Ota overscan käyttöön: Overscan on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Overscantoiminnon käyttö voi aiheuttaa sen, että kuvan
mittasuhteet eivät vastaa näytön mittasuhteita.
Ota langaton yhteys käyttöön / poista langaton yhteys käytöstä. Ottamalla langattoman yhteyden käyttöön voit yhdistää Lifesize Sharen
WiFiverkkoon tai määrittää vieraille langattoman tukiaseman.
Langaton tila. HUOMIO: Langattomassa tilassa Lifesize Share lähettää kanavalla 6.

Yhdistä langattomaan verkkoon – valitse verkkosi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
Avoin lähetys – Sallii pääsyn yrityksen verkkoon.
Lähetys vain internetissä – Sallii internetyhteyden laitteen luoman verkon kautta.
Lähetä vain jaetulle – Jaa vain laitteelle, ei internetyhteyttä.

SSID

Jos luot yhteyden olemassa olevaan verkkoon, valitse SSID.
Jos luot erillisen langattoman tukiaseman, anna SSIDnimi.

Käytä salasanaa (langattomalle verkolle)

Jos kyllä, määritä salasana.

4. Napsauta Lähetä.
Tässä ikkunassa voit tehdä vianmäärityksen seuraavissa valikoissa: Käynnistä laite uudelleen, Lähetä laitteen lokitiedot kohteeseen
tuki, ja Luo käänteinen SSHtunneli tuelle. HUOMIO: Minkä tahansa vaihtoehdon valitseminen aloittaa toiminnon automaattisesti.

Laitteen poistaminen
Sinun täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana, jos haluat poistaa laitteen.

Tässä ikkunassa voit tehdä vianmäärityksen seuraavissa valikoissa: Käynnistä laite uudelleen, Lähetä laitteen lokitiedot kohteeseen
tuki, ja Luo käänteinen SSHtunneli tuelle. HUOMIO: Minkä tahansa vaihtoehdon valitseminen aloittaa toiminnon automaattisesti.

Laitteen poistaminen
Sinun täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana, jos haluat poistaa laitteen.
1. Valitse laite laiteluettelosta.
2. Napsauta

laitteen nimen vieressä ja vahvista poistaminen sitten napsauttamalla Poista.

Olemme luoneet mallin, joka antaa käyttäjille ohjeita siihen, miten Lifesize Share laitteeseen yhdistetään.

Admin functions
Edit Lifesize Share account settings
To edit an account, you must be signed in as an Admin.
1. To modify the Lifesize Share account settings, click Admin settings and make the desired changes to the Account Name or CNAME (optional).
2. Click Save when you have finished making your changes.

Modify a Lifesize Share
When you have completed registering your Lifesize Share, you can modify any or all of the device settings. To edit a device, you must be signed in as an Admin.
1. Select a Lifesize Share from the device list.
2. Click the

beside the device name and the Lifesize Share Device Setup window opens.

3. Edit or leave the following as is:
Device name
Code Policy: Ask every time, Ask only once, Ask every 30 days, Never ask. This refers to how often the pairing code needs to be entered when connecting to the device.
Frame Rate: 30 or 60 frames per second (FPS).
Display Timeout (minutes): default (10 seconds),5, 10, 15, 30, 45, 60, Never. Sets the time for how long until the display goes to sleep.
Enable Overscan: Overscan is disabled by default. Enabling Overscan may cause the proportions of an image to not match the proportions of the screen where the image is
displayed.
Enable Airplay: AirPlay is disabled by default. Enabling AirPlay allows you to share your screen from Apple® devices.
Enable/Disable Wireless. Enabling allows you to connect Lifesize Share to a WiFi network or configure a wireless access point for guests.
Wireless Mode. NOTE: When in wireless access point mode, Lifesize Share transmits on channel 6.

Connect to wireless network – select your network from the available options.
Broadcast open – allows access to the corporate network.
Broadcast internet only – allows internet access through the network the device creates.
Broadcast Share only – only share to the device, no internet access.
SSID

If connecting to an existing network, select the SSID.
If creating a separate wireless access point, assign an SSID name.
Use Password (for a wireless network)

If yes, assign a Passphrase.

4. Click Submit.
From this screen, you can use the following for troubleshooting: Reboot device, Send device logs to support and Create reverse SSH tunnel for support
access. NOTE: Selecting any of these options automatically starts the action.

Delete a Lifesize Share
To delete a Lifesize Share, you must be signed in as an Admin.
1. Select a Lifesize Share from the device list.
2. Click the

beside the device name and then click Delete to confirm the deletion.

For your convenience, we have created a table tent template to assist users on how to connect to the Lifesize Share device

Käyttäjän toiminnot
Lifesize Share laite tukee seuraavia selaimia ja käyttöjärjestelmiä:
Mac OSX – Google Chrome™, Safari®
Windows – Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS – Safari
Android™ – Google Chrome

Näytön jakaminen on mahdollista vain työpöydältäsi Google Chrome selaimella ja Chromen Lifesize Screen Share and Scheduler 
laajennuksella.

Lifesize Share laitteen käyttäminen vieraana
Etsi tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi langattoman verkon SSIDnimi ja anna salasana. Voit nyt käyttää Lifesize Share laitetta.

Lifesize Share laitteen käyttäminen
1. Avaa verkkoselain ja mene yrityksesi sinulle antamaan URLosoitteeseen (esimerkiksi lifesizeshare.com tai share.company.com).
2. Napsauta laitteen nimeä ja napsauta

. Laite yrittää muodostaa ultraääniyhteyden. HUOMIO: Mikrofonisi on oltava päällä, että

laiteparin muodostus ultraäänellä onnistuu. Laiteparin muodostus ultraäänellä toimii vain Google Chrome selaimella ja yhdessä
Chromen Lifesize Screen Share and Scheduler laajennuksen kanssa.
3. Jos ultraääniyhteydet epäonnistuvat, syötä näytöllä näkyvä laiteparin muodostuskoodi ja napsauta Muodosta laitepari. Koodi
häviää 30 sekunnin kuluttua. Päivitä näyttö napsauttamalla Lähetä koodi uudelleen.
HUOMAA: Laiteparin muodostus ultraäänen avulla ei ole käytössä, jos käytössäsi on ääntä varten Lifesize™ Phone™ HD.

Näytön jakaminen
HUOMAA: Näytön jakaminen toimii vain, jos käytät Google Chrome selainta ja Lifesizen Chromelaajennusta. Jos et ole asentanut
Lifesizen Chromelaajennusta, sinua kehotetaan asentamaan se, kun jaat näytön ensimmäistä kertaa.
1. Napsauta

Jaa näyttösi.

2. Valitse näyttö, jonka haluat jakaa:
Koko näyttö
Sovellusikkuna
Google Chromen välilehti

3. Napsauta Jaa.
4. Napsauta Lopeta jakaminen tai sulje selaimesi, kun haluat lopettaa jakamisen.

Videon toistaminen
1. Napsauta

Toista video.

2. Anna toistettavan videon URL. HUOMAA: Linkin on oltava YouTube, Vimeo tai Lifesize Record and Share linkki. YouTubevideota,
joka sisältää mainoksia, ei voida toistaa laitteella.
3. Napsauta

. Voit keskeyttää tai pysäyttää videon.

Tiedostojen hallinta
Lifesize Sharen avulla useampi käyttäjä voi ladata tiedostoja samanaikaisesti, mutta käyttäjät voivat pitää esityksiä vain yksi kerrallaan.
Käytettävissä oleva kokonaistila on 25 GB ja latauksen enimmäiskoko on 2 GB.

Tiedostojen hallinta
Lifesize Sharen avulla useampi käyttäjä voi ladata tiedostoja samanaikaisesti, mutta käyttäjät voivat pitää esityksiä vain yksi kerrallaan.
Käytettävissä oleva kokonaistila on 25 GB ja latauksen enimmäiskoko on 2 GB.
Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) ja XLS(x).
1. Napsauta

Tiedostojen hallinta.

2. Vedä ja pudota tiedostot latauspalkkiin tai napsauta latauspalkkia ja valitse tiedostot, jotka haluat ladata. HUOMIO: Videotiedostojen
on oltava MP4muodossa. Videon jakaminen URL:n kautta takaa paremman laadun.
3. Tarkista tiedostot, jotka haluat ladata.
4. Napsauta Lataa.
Ladattuasi tiedoston näkyviin tulee välilehti, jossa on luettelo tiedostoista. Jaa tiedosto napsauttamalla

Kieli
Napsauta kielivalikkoa oikeassa yläkulmassa ja valitse uusi näyttökieli.
Englanti
kiina (yksinkertaistettu) (简体中文)
tšekki (Čeština)
hollanti (Nederlands)
suomi (suomi)
ranska (Français)
saksa (Deutsch)
italia (Italiano)
japani (日本語)
korea (한국어)
norja (Norsk)
puola (Polski)
portugali (brasilianportugali) (PortuguêsBrasil)
espanja (Español)
ruotsi (Svenska)

.

September 2018
September 13
This release addresses changes and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Change

Ticket number

Inline installations are disabled for existing Chrome extensions and users are automatically redirected to
the Chrome Web Store to complete the installation

SHARE226

Removed the tooltip modal

SHARE237

Fix

Ticket number

Unable to play uploaded files from Manage Files

SHARE226

September 4
This release addresses enhancements and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Added the option to select a display timeout

SHARE200

Added support for Apple AirPlay

SHARE189

Fix

Ticket number

An issue with the Save button on the Settings page

SHARE228

September 2018
September 13
This release addresses changes and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Change

Ticket number

Inline installations are disabled for existing Chrome extensions and users are automatically redirected to
the Chrome Web Store to complete the installation

SHARE226

Removed the tooltip modal

SHARE237

Fix

Ticket number

Unable to play uploaded files from Manage Files

SHARE226

September 4
This release addresses enhancements and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Added the option to select a display timeout

SHARE200

Added support for Apple AirPlay

SHARE189

Fix

Ticket number

An issue with the Save button on the Settings page

SHARE228

July 2018
July 31
This release addresses enhancements and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Added the option to select a frame rate of 30 or 60 fps

SHARE197

Added the option to disable Overscan

SHARE191

Fix

Ticket number

Improved display for Lifesize Room 220's

SHARE169

May 2018
May 30
Lifesize Share is now available. Lifesize Share eliminates the clutter and delivers a truly wireless solution for sharing your media. Learn more.

