Lifesize Share™
Aan de slag:

Instructies voor het instellen van uw Lifesize Share
Video instellen (Engels)
Beknopte handleiding

Functies voor beheerders:

Accountbeheer voor alle Lifesize Shareapparaten op uw netwerk
Rechtstreeks verbinding maken met elk videoconferentiesysteem
Uw gasten een afzonderlijke en veilige draadloze verbinding bieden

Functies voor gebruikers:

Een bestand delen of een video streamen vanaf uw laptop, tablet of mobiele telefoon
Uw scherm delen — presentaties, documenten en meer
Online media delen — video en audio
Snel van spreker wisselen met de multiuserwachtrij

Ga naar Overzicht Lifesize Share voor meer informatie.

Functies voor beheerders
Om dit Lifesize Shareapparaat te kunnen instellen en gebruiken, moet u *.lifesizeshare.com op de whitelist zetten en TCPpoort 22
openzetten.

Eerste keer instellen van het Lifesize Shareapparaat  bekabeld
1. Sluit het apparaat via een HDMIkabel aan op de HDMIpoort van het kamersysteem of uw scherm.
2. Steek de netwerkkabel in de netwerkpoort (aangegeven met het LANsymbool) aan de achterkant van het apparaat. Steek het
andere uiteinde van de netwerkkabel in een netwerkpoort. Als DHCP is uitgeschakeld voor de poort, gaat het apparaat naar de
onderhoudsmodus. U kunt met het apparaat verbinding maken met een wifinetwerk om de registratie te voltooien. Zie Eerste keer
instellen van het Lifesize Shareapparaat  draadloos.
3. Steek de voedingsadapterkabel in de voedingspoort aan de achterkant van het apparaat en steek de stekker van de
voedingsadapter in een stopcontact.
4. Zet het scherm aan, open een webbrowser op uw computer en volg de instructies op het scherm.
5. Als u al een Lifesize Shareaccount heeft, ga dan direct naar stap 6. Als dit uw eerste apparaat is en u geen Lifesize Shareaccount
heeft, klik dan op Registreren om uw Lifesize Shareaccount te registeren.
1. Voer uw emailadres en een wachtwoord in.
2. Klik op Registreren. Er wordt een email verzonden naar het ingevoerde emailadres.
3. Voer de naar u gemailde verificatiecode in.
4. Klik op Account bevestigen.
5. Voer een accountnaam in. Bijvoorbeeld: lifesizeshare.com. Dit is de URL die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het
apparaat.
6. Optioneel: Voer een CNAME in.
7. Klik op Opslaan. U kunt de accountinstellingen wijzigen door vanuit de pagina met apparaten op Beheerinstellingen te
klikken.
6. Geef uw apparaat een naam en klik op Opslaan. Wij raden aan om uw Lifesize Shareapparaat dezelfde naam te geven als de
ruimte. Het apparaat is nu geregistreerd. Klik op Instellingen wijzigen om uw apparaat in te stellen of op Doorgaan om aan de
slag te gaan met het apparaat.
OPMERKING: Wanneer het Lifesize Shareapparaat voor de eerste keer wordt ingesteld, worden in de linkerbovenhoek het IPadres en
serienummer van het apparaat weergegeven; nadat het apparaat is geregistreerd, worden hier de naam van het apparaat en account
weergegeven.

Eerste keer instellen van het Lifesize Shareapparaat  draadloos
1. Sluit het apparaat via een HDMIkabel aan op de HDMIpoort van het kamersysteem of uw scherm.
2. Steek de voedingsadapterkabel in de voedingspoort aan de achterkant van het apparaat en steek de stekker van de
voedingsadapter in een stopcontact.
3. Zet het scherm aan en sluit de SSID aan die wordt aangegeven op het scherm.
4. Open een webbrowser op uw computer en ga naar http://lifesize.share.
5. Volg de aanwijzingen om verbinding te maken met een wifinetwerk en start het apparaat opnieuw op.
6. Zet het scherm aan, open een webbrowser op uw computer en volg de instructies op het scherm.
7. Als u al een Lifesize Shareaccount heeft, ga dan direct naar stap 8. Als dit uw eerste apparaat is en u geen Lifesize Shareaccount
heeft, klik dan op Registreren om uw Lifesize Shareaccount te registeren.

6. Zet het scherm aan, open een webbrowser op uw computer en volg de instructies op het scherm.
7. Als u al een Lifesize Shareaccount heeft, ga dan direct naar stap 8. Als dit uw eerste apparaat is en u geen Lifesize Shareaccount
heeft, klik dan op Registreren om uw Lifesize Shareaccount te registeren.
1. Voer uw emailadres en een wachtwoord in.
2. Klik op Registreren. Er wordt een email verzonden naar het ingevoerde emailadres.
3. Voer de naar u gemailde verificatiecode in.
4. Klik op Account bevestigen.
5. Voer een accountnaam in. Bijvoorbeeld: lifesizeshare.com. Dit is de URL die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het
apparaat.
6. Optioneel: Voer een CNAME in.
7. Klik op Opslaan. U kunt de accountinstellingen wijzigen door vanuit de pagina met apparaten op Beheerinstellingen te
klikken.
8. Geef uw apparaat een naam en klik op Opslaan. Wij raden aan om uw Lifesize Shareapparaat dezelfde naam te geven als de
ruimte. Het apparaat is nu geregistreerd. Klik op Instellingen wijzigen om uw apparaat in te stellen of op Doorgaan om aan de
slag te gaan met het apparaat.
OPMERKING: Wanneer het Lifesize Shareapparaat voor de eerste keer wordt ingesteld, worden in de linkerbovenhoek het IPadres
en serie nummer van het apparaat weergegeven; nadat het apparaat is geregistreerd, worden hier de naam van het apparaat en account
weergegeven.

Accountinstellingen bewerken
Om een account te kunnen bewerken, moet u ingelogd zijn als beheerder.
1. U kunt de instellingen van een Lifesize Shareaccount wijzigen door op Beheerinstellingen te klikken en de accountnaam of
CNAME (optioneel) te wijzigen.
2. Klik op Opslaan als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.

Een apparaat bewerken
Als de registratie van uw apparaat voltooid is, kunt u de apparaatinstellingen wijzigen. Om een apparaat te kunnen bewerken, moet u
ingelogd zijn als beheerder.
1. Kies een apparaat uit de lijst met apparaten.
2. Klik op de

naast de apparaatnaam en het installatievenster voor het Lifesize Shareapparaat wordt geopend.

3. U kunt het volgende bewerken of ongewijzigd laten:
Apparaatnaam
Codebeleid: Elke keer vragen, Slechts eenmaal vragen, Elke 30 dagen vragen, Nooit vragen. Dit heeft betrekking op hoe vaak de
koppelingscode moet worden ingevoerd als u verbinding maakt met het apparaat.
Framesnelheid: 30 of 60 frames per seconde (FPS).
Overscan inschakelen: Overscan is standaard uitgeschakeld. Als Overscan is ingeschakeld, komen de afmetingen van een beeld
mogelijk niet overeen met de afmetingen van het scherm waarop het beeld wordt weergegeven.
Draadloos inschakelen/uitschakelen. Als u deze optie inschakelt, kunt u met Lifesize Share verbinding maken met een wifinetwerk of
een draadloos toegangspunt voor gasten instellen.
Draadloze modus. OPMERKING: In de modus draadloos toegangspunt zendt Lifesize Share wifi uit via kanaal 6.

Verbinding maken met draadloos netwerk: kies uw netwerk uit de beschikbare opties.
Open uitzenden – biedt toegang tot het bedrijfsnetwerk.
Alleen internet uitzenden – biedt toegang tot het internet via het netwerk dat door het apparaat gecreëerd wordt.
Alleen Share uitzenden – alleen delen met het apparaat, geen internettoegang.

SSID

Alleen Share uitzenden – alleen delen met het apparaat, geen internettoegang.

SSID

Als u verbinding maakt met een bestaand netwerk, selecteer dan de SSID.
Als u een afzonderlijk draadloos toegangspunt aanmaakt, wijs dit dan een SSIDnaam toe.

Wachtwoord gebruiken (voor een draadloos netwerk)

Zo ja, wijs dan een wachtwoordzin toe.

4. Klik op Verzenden.
Vanuit dit scherm kunt u de volgende opties gebruiken om problemen op te lossen: Apparaat opnieuw opstarten, Logboek van het
apparaat verzenden naar support, en Omgekeerde SSHtunnel maken voor ondersteuningstoegang. OPMERKING: Als u een van
deze opties selecteert, wordt de handeling automatisch uitgevoerd.

Een apparaat verwijderen
Om een apparaat te kunnen verwijderen, moet u ingelogd zijn als beheerder.
1. Kies een apparaat uit de lijst met apparaten.
2. Klik op

naast de naam van het apparaat en daarna op Verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we een tafelkaartsjabloon gemaakt om gebruikers te helpen bij het verbinden met het Lifesize
Shareapparaat.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the links in the
footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Functies voor gebruikers
Het Lifesize Shareapparaat ondersteunt de volgende browsers en besturingssystemen:
Mac OSX – Google Chrome™, Safari®
Windows — Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS — Safari
Android™ — Google Chrome

U kunt uw scherm alleen delen op uw desktop met Google Chrome en de Chromeextensie Lifesize Screen Share and Scheduler.

Het Lifesize Shareapparaat gebruiken als gast
Zoek met uw laptop of mobiele telefoon op de SSIDnaam van het draadloze netwerk en voer het wachtwoord in. U kunt het Lifesize Share
apparaat nu gebruiken.

Het Lifesize Shareapparaat gebruiken
1. Open een webbrowser en ga naar de URL die u van uw bedrijf heeft gekregen (bijvoorbeeld: lifesizeshare.com of
share.company.com).
2. Klik op de naam van het apparaat en daarna op

. Het apparaat zal proberen verbinding te maken via ultrasoon geluid.

OPMERKING: Voor ultrasone koppeling moet uw microfoon aan staan. Ultrasone koppeling werkt alleen met Google Chrome en de
Chromeextensie Lifesize Screen Share and Scheduler.
3. Als het niet lukt om ultrasoon verbinding te maken, voer dan de koppelingscode in die op het scherm wordt weergegeven en klik op
Koppelen. De code verdwijnt na 30 seconden. Klik op Code opnieuw verzenden om het scherm te verversen.
OPMERKING: Ultrasone koppeling is niet beschikbaar als u een Lifesize™ Phone™ HD voor audio gebruikt.

Deel uw scherm
OPMERKING: U kunt uw scherm alleen delen als u Google Chrome met de Chromeextensie Lifesize Screen Share and Scheduler
gebruikt. Als u de Chromeextensie voor Lifesize nog niet heeft geïnstalleerd, wordt u de eerste keer dat u uw scherm wilt delen gevraagd om
dit te doen.
1. Klik op

Deel uw scherm.

2. Selecteer het scherm dat u wilt delen:
Uw hele scherm
Toepassingsvenster
Google Chrometabblad

3. Klik op Delen.
4. Klik op Stoppen met delen of sluit uw browser om te stoppen met delen.

Een video afspelen
1. Klik op

Een video afspelen.

2. Voer de URL in van de video die u wilt afspelen. OPMERKING: De link moet afkomstig zijn van YouTube, Vimeo of Lifesize Record
and Share. YouTubevideo's met advertenties kunnen niet afgespeeld worden op het apparaat.
3. Klik op

. U kunt de video pauzeren of afbreken.

Bestanden beheren

3. Klik op

. U kunt de video pauzeren of afbreken.

Bestanden beheren
Met Lifesize Share kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd bestanden uploaden, maar er kan maar één gebruiker tegelijkertijd
presenteren.
De totale beschikbare ruimte is 25 GB en de uploadgrootte is maximaal 2 GB.
De volgende bestandstypen worden ondersteund: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x), en XLS(x).
1. Klik op

Bestanden beheren.

2. Versleep bestanden naar de uploadbalk of klik op de uploadbalk en selecteer de bestanden die u wilt uploaden. OPMERKING:
Videobestanden moeten in MP4indeling geüpload worden. Video's delen met de URL levert betere prestaties.
3. Controleer de bestanden die u wilt uploaden.
4. Klik op Uploaden.
Er wordt een tabblad met een lijst bestanden weergegeven als u een bestand heeft geüpload. Klik op

Taal
Klik op de taaloptie in de rechterbovenhoek om een nieuwe weergavetaal te selecteren.
Engels
Chinees (vereenvoudigd) (简体中文)
Tsjechisch (Čeština)
Nederlands
Fins (Suomi)
Frans (Français)
Duits (Deutsch)
Italiaans (Italiano)
Japans (日本語)
Koreaans (한국어)
Noors (Norsk)
Pools (Polski)
Portugees (Braziliaans) (PortuguêsBrasil)
Spaans (Español)
Zweeds (Svenska)

om een bestand te delen.
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