Lifesize Share™
Komme i gang:

Instruksjoner for å sette opp din Lifesize Share
Konfigurasjonsvideo (englesk)

MERK: 3,5 mmaudiopluggen og USBportene har ingen funksjon på dette tidspunktet.

Administrasjonsfunksjoner:

Kontoadministrasjon for kontroll over alle Lifesize Shareenhetene på nettverket
Koble direkte til alle videokonferansesystem
Gir et sikkert, separat, trådløst tilgangspunkt for gjester

Brukerfunksjoner:

Del en fil eller strøm video fra laptop, nettbrett eller mobiltelefon
Del skjermbilde – presentasjoner, dokumenter og mer
Del online media – video og lyd
Delt kø for flerbrukere gjør at du raskt kan skifte hvem som presenterer

BesøkLifesize Share oversikt for mer informasjon.

Administrasjonsfunksjoner
For å konfigurere og bruke Lifesize Shareenheten, må du hvitliste *.lifesizeshare.comog holde TCPport 22 åpen.

Førstegangs oppsett av Lifesize Share enheten – kablet
1. Koble enheten til en HDMIkabel og romsystemets HDMIport eller skjermens HDMIport.
2. Koble nettverkskabelen til nettverksporten som er merket med LANsymbolet bak på enheten. Koble den andre enden av
nettverkskabelen til en nettverksport. Hvis DHCP er deaktivert i porten, går enheten i vedlikeholdsmodus, og du kan koble den til et
trådløst nettverk å fullføre registreringen. Se Førstegangs oppsett av Lifesize Share enheten – trådløs.
3. Sett kabelen til strømadapteren i kontakten på baksiden av enheten, og sett strømadapteren i en stikkontakt.
4. Slå på skjermen, åpne en nettleser på datamaskinen din og følg instruksjonene på skjermen.
5. Hvis du allerede har en Lifesize Sharekonto, kan du gå rett til trinn 6. Hvis dette er din første enhet og du ikke har en Lifesize Share
konto, trykk Registrer deg for å starte registrering av en Lifesize Sharekonto.
1. Skriv inn epost og et passord.
2. Trykk på Registrer deg. Vi sender deg en epost til epostadressen du oppga.
3. Skriv inn verifiseringskoden du fikk i eposten.
4. Klikk Bekreft konto.
5. Skriv inn et kontonavn. For eksempel, lifesizeshare.com. Dette er nettadressen for tilgang til enheten.
6. Valgfritt: Angi et CNAME.
7. Klikk på Lagre. Du kan endre kontoinnstillingene ved å klikke administrasjonsinnstillinger på enhetens side for lister.
6. Gi enheten din et navn og klikk Lagre. Lifesize anbefaler at du gir Lifesize Shareenheten samme navn som rommet. Enheten er nå
registrert. Klikk Endre innstillinger for å sette opp enheten din ellerFortsett for å komme i gang med enheten.
MERK: Hjørnet øverst til venstre viser IPadressen og serienummeret til Lifesize Shareenheten første gang du setter den opp; etter at den er
registrert viser den enhetens navn og kontonummeret.

Førstegangs oppsett av Lifesize Shareenheten – trådløst
1. Koble enheten til en HDMIkabel og romsystemets HDMIport eller skjermens HDMIport.
2. Sett kabelen til strømadapteren i kontakten på baksiden av enheten, og sett strømadapteren i en stikkontakt.
3. Skru på skjermen og koble deg til SSIDen som vises på skjermen.
4. Åpne en nettleser på datamaskinen din og besøk http://lifesize.share.
5. Følg instruksjonene for å koble enheten til et trådløst nettverk og start på nytt.
6. Slå på skjermen, åpne en nettleser på datamaskinen din og følg instruksjonene på skjermen.
7. Hvis du allerede har en Lifesize Sharekonto, kan du gå rett til trinn 8. Hvis dette er din første enhet og du ikke har en Lifesize Share
konto, trykk Registrer deg for å starte registrering av en Lifesize Sharekonto.
1. Skriv inn epost og et passord.
2. Trykk på Registrer deg. Vi sender deg en epost til epostadressen du oppga.
3. Skriv inn verifiseringskoden du fikk i eposten.
4. Klikk Bekreft konto.
5. Skriv inn et kontonavn. For eksempel, lifesizeshare.com. Dette er nettadressen for tilgang til enheten.
6. Valgfritt: Angi et CNAME.
7. Klikk på Lagre. Du kan endre kontoinnstillingene ved å klikke administrasjonsinnstillinger på enhetens side for lister.
8. Gi enheten din et navn og klikk Lagre. Lifesize anbefaler at du gir Lifesize Shareenheten samme navn som rommet. Enheten er nå
registrert. Klikk Endre innstillinger for å sette opp enheten din ellerFortsett for å komme i gang med enheten.
MERK: Øverste venstre hjørne viser IPadressen og så serienummeret til Lifesize Shareenheten første gang den konfigureres – etter at den
er registrert, viser den enhetens navn og kontonummer.

registrert. Klikk Endre innstillinger for å sette opp enheten din ellerFortsett for å komme i gang med enheten.
MERK: Øverste venstre hjørne viser IPadressen og så serienummeret til Lifesize Shareenheten første gang den konfigureres – etter at den
er registrert, viser den enhetens navn og kontonummer.

Endre kontoinnstillinger
Du må være logget inn som en administrator for å kunne endre en konto.
1. For å endre Lifesize Share kontoinnstillinger, klikk Administrasjonsinnstillinger og gjør de ønskede endringene i kontonavnet eller
CNAME (valgfritt).
2. Klikk Lagre når du har gjort endringene.

Endre en enhet
Når du har fullført registreringen av enheten din, kan du endre noen av eller alle enhetens innstillinger. Du må være logget inn som en
administrator for å kunne endre en enhet.
1. Velg en enhet fra enhetslisten.
2. Klikk på den

ved siden av enhetens navn og Lifesize Share vinduet for enhetsoppsett åpnes.

3. Du kan redigere eller la følgende være som det er:
Enhetsnavn
Regler for kode: Spør hver gang, spør bare én gang, spør hver 30. dag, spør aldri. Dette refererer til hvor ofte paringskoden må angis
når du kobler til enheten.
Bildefrekvens: 30 eller 60 bilder per sekund (FPS).
Aktiver overskanning: Overskanning er deaktivert som standard. Aktivering av overskanning kan medføre at proporsjonene på et bilde
ikke samsvarer med proporsjonene på skjermen der bildet vises.
Aktiver/deaktiver trådløs Lar deg koble Lifesize Share til et trådløst nettverk eller konfigurere et trådløst tilgangspunkt for gjester.
Trådløs modus. MERK: Når den er i modus for trådløst tilgangspunkt, sender Lifesize Share på kanal 6.

Koble til trådløst nettverk – velg nettverket ditt fra de tilgjengelige alternativene.
Åpen sender – tillater adgang til bedriftens nettverk.
Send kun internett – gir internetttilgang gjennom nettverket enheten skaper.
Send kun Share – deler bare med enheten, ingen internetttilgang.

SSID

Hvis du kobler til et eksisterende nettverk, velger du SSID.
Hvis oppretter en separat trådløst tilgangspunkt, tildeler du et SSIDnavn.

Bruk passord (for et trÃ¥dlÃ¸s nettverk)

Hvis ja, tildel en passordfrase.

4. Klikk Send.
Fra dette skjermbildet kan du bruke følgende for feilsøking: Start enheten på nytt, Sende enhetens logger til støtte, og Skape en
omvendt SSHtunnel for tilgang til støtte. MERK: Valg av noen av disse alternativene starter handlingen automatisk.

Slette en enhet
Du må være logget på som en administrator for å kunne slette en enhet.
1. Velg en enhet fra enhetslisten.
2. Klikk

ved siden av enhetsnavnet og klikk så Slett for å bekrefte slettingen.

For enkelhetens skyld har vi opprettet en bordteltmal for å hjelpe brukerne med å koble seg til Lifesize Shareenheten.

Open network ports
Confirm your firewall allows (outbound initiated) access from your network to the following destination ports on the internet.
NOTE: Blocking or restricting access towards on TCP 80/443 on the internet from Lifesize Share compromises the ability to play videos from
YouTube, Vimeo, and Lifesize Cloud.
NOTE: We recommend you provide unrestricted access from the presenting device towards Lifesize Share.

Protocol

TCP

Source IP

Source
Port

Any

Any

Whitelist domains
*.lifesizeshare.com and
*.lifesizeshare.net

Destination IP

TCP

Any

Any

Whitelist
domain chrome.google.com/webstore

TCP

Any

Any

Whitelist *github.com

Destination
Port

Description

443

Initial pairing
and access to
web console

443

Allows
download of
the Google
Chrome
extension

22

Automatic
software
updates

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

Brukerfunksjoner
Lifesize Shareenheten støtter følgende nettlesere og operativsystemer.
Mac OSX– Google Chrome™, Safari®
Windows — Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS — Safari
Android™ — Google Chrome

Deling av skjermen er bare tilgjengelig på skrivebordsversjonen med Google Chrome og Chromeutvidelsen Lifesize Screen Share and
Scheduler.

Bruk Lifesize Shareenheten som gjest.
Finn det trådløse nettverkets SSIDnavn ved hjelp av laptop eller mobil, og skriv inn passordet. Du kan nå bruke Lifesize Shareenheten.

Bruke Lifesize Shareenheten
1. Åpne en nettleser og gå til URLadressen du har fått av bedriften (for eksempel lifesizeshare.com eller share.company.com).
2. Klikk på enhetens navn, og klikk så

. Enheten vil prøve på ultralydforbindelse. MERK: Mikrofonen din må være slått på for paring

med ultralyd. Ultralydparing er bare tilgjengelig med Google Chrome og Chromeutvidelsen Lifesize Screen Share and Scheduler.
3. Hvis ultralydtilkobling mislykkes, skriver du inn paringskoden som vises på skjermen, og klikker Par. Koden forsvinner etter 30
sekunder. Klikk Send kode på nytt for å oppdatere skjermen.
MERKNOTE: Paring med ultralyd er ikke tilgjengelig hvis du bruker en Lifesize™ Phone™ HD for lyd.

Dele skjermbildet
MERK: Å dele skjermbildet fungerer bare hvis du bruker Google Chrome med Lifesize Chrome Extension. Hvis du ikke har installert
Chromeutvidelsen for Lifesize, blir du bedt om å gjøre det første gang du deler.
1. Klikk

Dele skjermbilde.

2. Velg hvilket skjermbilde du vil dele:
Hele skjermen
Programvinduet
Google Chromefanen

3. Klikk Dele.
4. Klikk Stopp deling eller lukk nettleseren for å stoppe deling.

Spille en video
1. Klikk

Spill video.

2. Skriv inn URLen for videoen du vil spille av. MERK: Lenken må være fra YouTube, Vimeo, eller Lifesize Record and Share. YouTube
videoer som inneholder reklame, kan ikke spilles på enheten.
3. Klikk

. Du kan stoppe videoen eller sette den på pausen.

Administrere filer
Lifesize Share tillater at filer kan lastes opp av flere brukere samtidig, men brukere kan bare vise én av gangen.
Total plass tilgjengelig er 25 GB, og opplastingsstørrelsen er maksimalt 2 GB.
Følgende filtyper støttes: AVI, docx(), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) og XLS(x).
1. Klikk

Administrere filer.

2. Dra og slipp filer til opplastingsfeltet eller klikk Last opp og velg filene som skal lastes opp. Merk: Videofiler må være i MP4format.
Deling av video ved hjelp av URL gir bedre ytelse.
3. Se gjennom filene du vil laste opp.

2. Dra og slipp filer til opplastingsfeltet eller klikk Last opp og velg filene som skal lastes opp. Merk: Videofiler må være i MP4format.
Deling av video ved hjelp av URL gir bedre ytelse.
3. Se gjennom filene du vil laste opp.
4. Klikk på Last opp.
En fane med liste over filer vises når du har lastet opp en fil. For å dele en fil, klikk

Språk
Klikk språkvalget i øverste høyre hjørne for å velge et nytt visningsspråk.
Norsk
Kinesisk (forenklet) (简体中文)
Tsjekkisk (Čeština)
Nederlandsk (Nederlands)
Finsk (Suomi)
Fransk (Français)
Tysk (Deutsch)
Italiensk (Italiano)
Japansk (日本語)
Koreansk (한국어)
Norsk
Polsk (Polski)
Portugisisk (Brasiliansk) (PortuguêsBrasil)
Spansk (Español)
Svensk (Svenska)

.

March 2019
March 12
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Performance improvements and bug fixes

SHARE434

March 2019
March 12
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Performance improvements and bug fixes

SHARE434

February 2019
February 13
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Out of box experience improvements for both wired and wireless setup

SHARE264
SHARE289

Improvements to Device Settings page

Fixes

SHARE271

Ticket number
SHARE232
SHARE236

Wireless network connectivity fixes

SHARE262
SHARE283

Most YouTube shareable links should now play

Fixes to delay/latency

SHARE241
SHARE252

January 2019
January 30
This release addresses changes and a bug fix for Lifesize Share.
NOTE: Jira ticket numbers are for internal tracking purposes only.
Enhancements

Ticket number

Changed Web RTC video codec from VP8 to H.264

SHARE254

Wireless network connection improvements

SHARE347

Improved error messaging when videos cannot be played

SHARE321

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.

