Lifesize Share™
Pierwsze kroki:

Instrukcja konfigurowania Lifesize Share
Film wideo na temat konfiguracji (w języku angielskim)

UWAGA: Porty USB i gniazdo audio 3,5 mm nie mają obecnie żadnej funkcji.

Funkcje administratora:

Zarządzanie kontami umożliwiające kontrolowanie w sieci wszystkich urządzeń Lifesize Share
Bezpośrednie połączenie do dowolnego systemu wideokonferencji
Zapewnienie bezpiecznego, niezależnego bezprzewodowego punktu dostępu dla gości

Funkcje użytkownika:

Udostępnianie plików lub strumieniowanie filmów z laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego użytkownika
Udostępnianie ekranu — prezentacje, dokumenty i inne
Udostępnianie multimediów w trybie online — wideo i dźwięk
Kolejka udostępniania wielu użytkowników umożliwia szybką zmianę osób prowadzących prezentację

Więcej informacji zawiera temat Omówienie Lifesize Share.

Funkcje administratora
Aby skonfigurować urządzenie Lifesize Share i korzystać z niego, należy dodać do białej listy wpis *.lifesizeshare.comi zachować otwarty
port TCP 22.

Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — przewodowa
1. Podłącz urządzenie do kabla HDMI oraz do portu HDMI systemu do pomieszczeń lub wyświetlacza.
2. Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego oznaczonego symbolem LAN z tyłu urządzenia. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego
do portu sieciowego. Jeśli port ma wyłączoną funkcję DHCP, urządzenie przechodzi w tryb konserwacji. Można wtedy połączyć się z
siecią WiFi w celu dokończenia rejestracji. Patrz Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — bezprzewodowa.
3. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania z tyłu urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła prądu.
4. Włącz wyświetlacz, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Jeśli masz już konto Lifesize Share, przejdź od razu do punktu 6. Jeśli jest to pierwsze urządzenie i nie masz konta Lifesize Share,
kliknij przycisk Zarejestruj się, aby rozpocząć proces rejestracji konta Lifesize Share.
1. Wprowadź swój adres email i hasło.
2. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany wcześniej adres email zostanie wysłana wiadomość.
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości email.
4. Kliknij przycisk Potwierdź konto.
5. Wprowadź nazwę konta. Na przykład lifesizeshare.com. Jest to adres URL umożliwiający dostęp do urządzenia.
6. Opcjonalnie: Wprowadź rekord CNAME.
7. Kliknij przycisk Zapisz. Ustawienia konta można zmienić, klikając przycisk Ustawienia administratora na stronie listy
urządzeń.
6. Wprowadź nazwę swojego urządzenia i kliknij przycisk Zapisz. Lifesize zaleca, aby nadawać urządzeniu Lifesize Share taką samą
nazwę, jak nazwa pomieszczenia. Urządzenie jest teraz zarejestrowane. Kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia, aby skonfigurować
ustawienia urządzenia, lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić urządzenie.
UWAGA: Podczas początkowej konfiguracji w lewym górnym rogu wyświetlany jest adres IP oraz numer seryjny urządzenia Lifesize Share. Po
jego zarejestrowaniu wyświetlana jest nazwa urządzenia i nazwa konta.

Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — bezprzewodowa
1. Podłącz urządzenie do kabla HDMI oraz do portu HDMI systemu do pomieszczeń lub wyświetlacza.
2. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania z tyłu urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła prądu.
3. Włącz wyświetlacz i podłącz go do sieci z SSID wskazanym na ekranie.
4. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i odwiedź stronę http://lifesize.share.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie do sieci WiFi, a następnie uruchom je ponowne.
6. Włącz wyświetlacz, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
7. Jeśli masz już konto Lifesize Share, przejdź od razu do punktu 8. Jeśli jest to pierwsze urządzenie i nie masz konta Lifesize Share,
kliknij przycisk Zarejestruj się, aby rozpocząć proces rejestracji konta Lifesize Share.
1. Wprowadź swój adres email i hasło.
2. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany wcześniej adres email zostanie wysłana wiadomość.
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości email.
4. Kliknij przycisk Potwierdź konto.

2. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany wcześniej adres email zostanie wysłana wiadomość.
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości email.
4. Kliknij przycisk Potwierdź konto.
5. Wprowadź nazwę w polu Nazwa konta. Na przykład lifesizeshare.com. Jest to adres URL umożliwiający dostęp do
urządzenia.
6. Opcjonalnie: Wprowadź rekord CNAME.
7. Kliknij przycisk Zapisz. Ustawienia konta można zmienić, klikając przycisk Ustawienia administratora na stronie listy
urządzeń.
8. Wprowadź nazwę swojego urządzenia i kliknij przycisk Zapisz. Lifesize zaleca, aby nadawać urządzeniu Lifesize Share taką samą
nazwę, jak nazwa pomieszczenia. Urządzenie jest teraz zarejestrowane. Kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia, aby skonfigurować
ustawienia urządzenia, lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić urządzenie.
UWAGA: Podczas początkowej konfiguracji w lewym górnym rogu wyświetlany jest adres IP oraz numer seryjny urządzenia Lifesize Share. Po
jego zarejestrowaniu wyświetlana jest nazwa urządzenia i nazwa konta.

Edytowanie ustawień konta
Aby edytować konto, musisz być zalogowany jako administrator.
1. Aby zmodyfikować ustawienia konta Lifesize Share, kliknij przycisk Ustawienia administratora i wprowadź niezbędne zmiany w
nazwie konta lub rekordzie CNAME (opcjonalnie).
2. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie urządzenia
Po zakończeniu rejestracji urządzenia można modyfikować pojedyncze lub wszystkie ustawienia urządzenia. Aby edytować urządzenie,
musisz być zalogowany jako administrator.
1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń.
2. Kliknij

obok nazwy urządzenia. Zostanie otwarte okno Konfiguracja urządzenia Lifesize Share.

3. Można edytować następujące elementy:
Nazwa urządzenia
Zasady stosowania kodu: Pytaj za każdym razem, Zapytaj tylko raz, Pytaj co 30 dni, Nigdy nie pytaj. Określa częstotliwość stosowania
kodu parowania przy łączeniu się z urządzeniem.
Klatki na sekundę: 30 lub 60 klatek na sekundę (FPS).
Włącz tryb Overscan: Tryb Overscan jest domyślnie wyłączony. Włączenie trybu Overscan może spowodować, że proporcje obrazu nie
będą dopasowane do proporcji ekranu, na którym obraz jest wyświetlany.
Włącz/Wyłącz połączenie bezprzewodowe. Włączenie tej funkcji umożliwia połączenie Lifesize Share z siecią WiFi lub konfigurację
bezprzewodowego punktu dostępu dla gości.
Tryb bezprzewodowy. UWAGA: W trybie punktu dostępu bezprzewodowego urządzenie Lifesize Share korzysta z kanału 6.

Połącz z siecią bezprzewodową — wybierz sieć z listy dostępnych opcji.
Otwarta emisja — umożliwia dostęp do sieci firmowej.
Emisja tylko przez internet — umożliwia dostęp do internetu za pośrednictwem sieci, którą tworzy urządzenie.
Emisja tylko na urządzenie — udostępnianie odbywa się tylko na urządzenie, bez dostępu do internetu.

SSID

Jeśli łączysz się z istniejącą siecią, wybierz identyfikator SSID.
Jeśli tworzysz oddzielny bezprzewodowy punkt dostępu, przypisz nazwę SSID.

Korzystanie z hasła (do sieci bezprzewodowej)

Jeśli zostanie wybrana ta opcja, należy przypisać hasło.

Korzystanie z hasła (do sieci bezprzewodowej)

Jeśli zostanie wybrana ta opcja, należy przypisać hasło.

4. Kliknij przycisk Prześlij.
Z tego ekranu można wykonać następujące polecenia związane z rozwiązywaniem problemów: Uruchom ponownie urządzenie, Wyślij
dzienniki urządzenia do wsparcie, i Utwórz odwrotne tunelowanie SSH, aby uzyskać dostęp do pomocy technicznej. UWAGA:
Wybranie dowolnej z tych opcji automatycznie uruchamia jej działanie.

Usuwanie urządzenia
Aby usunąć urządzenie, musisz być zalogowany jako administrator.
1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń.
2. Kliknij pole

obok nazwy użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić usunięcie.

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy składany szablon tabeli, aby ułatwić podłączanie urządzeń Lifesize Share.

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

Funkcje użytkownika
Urządzenie Lifesize Share obsługuje następujące przeglądarki i systemy operacyjne:
Mac OSX — Google Chrome™, Safari®
Windows — Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS — Safari
Android™ — Google Chrome

Udostępnianie ekranu na komputerze stacjonarnym dostępne jest tylko za pomocą przeglądarki Google Chrome z zainstalowanym
rozszerzeniem Lifesize Screen Share and Scheduler.

Korzystanie z urządzenia Lifesize Share jako gość
Korzystając z laptopa lub telefonu komórkowego, znajdź nazwę SSID sieci bezprzewodowej i wprowadź hasło. Możesz teraz używać
urządzenia Lifesize Share.

Korzystanie z urządzenia Lifesize Share
1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu URL firmy (na przykład lifesizeshare.com lub share.company.com).
2. Kliknij nazwę urządzenia, a następnie kliknij przycisk

. Urządzenie spróbuje uruchomić połączenie ultradźwiękowe. UWAGA:

Podczas parowania ultradźwiękowego musi być włączony mikrofon. Ultradźwiękowe parowanie dostępne jest tylko za pomocą
przeglądarki Google Chrome z zainstalowanym rozszerzeniem Lifesize Screen Share and Scheduler.
3. Jeśli nie można nawiązać połączenia ultradźwiękowego, wprowadź kod parowania wyświetlany na ekranie i kliknij przycisk Paruj.
Kod znika po 30 sekundach. Aby odświeżyć ekran, kliknij przycisk Wyślij kod ponownie.
UWAGA: Parowanie ultradźwiękowe jest niedostępne, jeśli do obsługi dźwięku telefonu jest używane urządzenie Lifesize™ Phone™ HD.

Udostępnianie ekranu
UWAGA: Udostępnianie ekranu działa tylko w przeglądarce Google Chrome z rozszerzeniem Lifesize Chrome. Jeśli nie zainstalowano
rozszerzenia Lifesize Chrome, podczas pierwszego udostępniania pojawi się monit o zainstalowanie.
1. Kliknij przycisk

Udostępnij ekran.

2. Wybierz ekran, który chcesz udostępnić:
Cały ekran
Okno aplikacji
Karta przeglądarki Google Chrome

3. Kliknij przycisk Udostępnij.
4. Aby zakończyć udostępnianie, kliknij przycisk Zakończ udostępnianie lub zamknij przeglądarkę.

Odtwarzanie wideo
1. Kliknij przycisk

Odtwórz wideo.

2. Wprowadź adres URL filmu wideo, który chcesz odtworzyć. UWAGA: Łącze musi odnosić się do serwisu YouTube, Vimeo, lub
Lifesize Record and Share. Filmy wideo z serwisu YouTube zawierające reklamy nie mogą być odtwarzane na urządzeniu.
3. Kliknij przycisk

. Możesz wprowadzić pauzę lub zatrzymać film wideo.

Zarządzanie plikami
Lifesize Share umożliwia jednoczesne przesyłanie plików przez więcej niż jednego użytkownika, jednak każdy użytkownik może jednorazowo
przesłać tylko jeden plik.

Zarządzanie plikami
Lifesize Share umożliwia jednoczesne przesyłanie plików przez więcej niż jednego użytkownika, jednak każdy użytkownik może jednorazowo
przesłać tylko jeden plik.
Całkowita ilość dostępnego miejsca wynosi 25 GB, a maksymalny rozmiar przesyłanego pliku wynosi 2 GB.
Obsługiwane są następujące typy plików: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) i XLS(x).
1. Kliknij przycisk

Zarządzanie plikami.

2. Przeciągnij i upuść pliki na pasku przesyłania lub kliknij pasek przesyłania i wybierz pliki do przesłania. UWAGA: Pliki wideo muszą
być w formacie MP4. Udostępnianie wideo przy użyciu adresu URL zapewnia lepszą wydajność.
3. Przejrzyj pliki, które chcesz przesłać.
4. Kliknij przycisk Przekaż.
Po przesłaniu pliku zostanie wyświetlona karta z listą plików. Aby udostępnić plik, kliknij przycisk

Język
Kliknij opcję języka w prawym górnym rogu, aby wybrać nowy język wyświetlania.
Angielski
Chiński (uproszczony) (简体中文)
Czeski (Čeština)
Niderlandzki (Nederlands)
Fiński (Suomi)
Francuski (Français)
Niemiecki (Deutsch)
Włoski (Italiano)
Japoński (日本語)
Koreański (한국어)
Norweski (Norsk)
Polski (Polski)
Portugalski (Brazylijski) (PortuguêsBrasil)
Hiszpański (Español)
Szwedzki (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.

