Lifesize Share™
Começar a usar:

Instruções para configurar seu Lifesize Share
Configurar o vídeo (inglês)

OBSERVAÇÃO: o conector de áudio de 3,5 mm e as portas USB não possuem função neste momento.

Funções de administrador:

Gerenciamento de conta para o controle de todos os dispositivos Lifesize Share na rede
Conectar diretamente a qualquer sistema de videoconferência
Oferece um ponto de acesso sem fio seguro e separado para os convidados

Funções de usuário:

Compartilhar um arquivo ou transmitir vídeo a partir do seu laptop, tablet ou celular
Compartilhar sua tela — apresentações, documentos e muito mais
Compartilhar mídias online — vídeo e áudio
Fila de compartilhamento multiusuário permite que você altere os apresentadores rapidamente

Visite Visão geral do Lifesize Share para mais informações.

Funções de administrador
Para configurar e usar o dispositivo Lifesize Share, você deve acrescentar *. lifesizeshare.com à lista de permissões e manter aberta a
porta TCP 22.

Configuração inicial do dispositivo Lifesize Share  com fio
1. Conecte o dispositivo a um cabo HDMI e à porta HDMI do sistema da sala ou à porta HDMI do monitor.
2. Ligue o cabo de rede à porta de rede marcada com o símbolo de LAN na parte traseira do dispositivo. Ligue a outra extremidade
do cabo de rede em uma porta de rede. Se a porta estiver com o DHCP desativado, o dispositivo entrará em modo de
manutenção, e você poderá conectálo a uma rede WiFi para completar o registro. Veja Configuração inicial do dispositivo
Lifesize Share  sem fio.
3. Insira o cabo do adaptador de energia na porta de alimentação de energia, na parte de trás do dispositivo, e ligue o adaptador a
uma tomada elétrica.
4. Ligue o monitor, abra um navegador da web no seu computador e siga as instruções na tela.
5. Se você já tem uma conta Lifesize Share, vá direto para a etapa 6. Se este é seu primeiro dispositivo e você não tem uma conta
Lifesize Share, clique em Inscreverse para iniciar o processo de registro para uma conta Lifesize Share.
1. Insira seu email e senha.
2. Clique em Inscreverse. Um email será enviado para o endereço de email que você forneceu.
3. Digite o código de verificação que foi enviado para você.
4. Clique em Confirmar conta.
5. Insira o Nome da conta. Por exemplo, lifesizeshare.com. Este é o URL para acessar o dispositivo.
6. Opcional: digite um CNAME.
7. Clique em Salvar. Você pode alterar as configurações da conta clicando em Configurações de administrador na
página "lista de dispositivos".
6. Dê um nome ao seu dispositivo e clique em Salvar. A Lifesize recomenda que você nomeie o seu dispositivo Lifesize Share com o
mesmo nome da sala. O dispositivo agora está registrado. Clique em Modificar configurações para configurar seu dispositivo ou
em Continuar para começar a usar o dispositivo.
OBSERVAÇÃO: o canto esquerdo superior exibe o endereço IP e o número de série do dispositivo Lifesize Share na primeira instalação;
ele exibe o nome do dispositivo e o nome da conta depois que é registrado.

Configuração inicial do dispositivo Lifesize Share  sem fio
1. Conecte o dispositivo a um cabo HDMI e à porta HDMI do sistema da sala ou à porta HDMI do monitor.
2. Insira o cabo do adaptador de energia na porta de alimentação de energia, na parte de trás do dispositivo, e ligue o adaptador a
uma tomada elétrica.
3. Ligue o monitor e conectese ao SSID indicado na tela.
4. Abra um navegador da web no seu computador e visite http://lifesize.share.
5. Siga as instruções para conectar o dispositivo a uma rede WiFi e, em seguida, reinicie.
6. Ligue o monitor, abra um navegador da web no seu computador e siga as instruções na tela.
7. Se você já tem uma conta Lifesize Share, vá direto para a etapa 8. Se este é seu primeiro dispositivo e você não tem uma conta
Lifesize Share, clique em Inscreverse para iniciar o processo de registro para uma conta Lifesize Share.
1. Insira seu email e senha.
2. Clique em Inscreverse. Um email será enviado para o endereço de email que você forneceu.
3. Digite o código de verificação que foi enviado para você.
4. Clique em Confirmar conta.
5. Insira o Nome da conta. Por exemplo, lifesizeshare.com. Este é o URL para acessar o dispositivo.
6. Opcional: digite um CNAME.

4. Clique em Confirmar conta.
5. Insira o Nome da conta. Por exemplo, lifesizeshare.com. Este é o URL para acessar o dispositivo.
6. Opcional: digite um CNAME.
7. Clique em Salvar. Você pode alterar as configurações da conta clicando em Configurações de administrador na
página "lista de dispositivos".
8. Dê um nome ao seu dispositivo e clique em Salvar. A Lifesize recomenda que você nomeie o seu dispositivo Lifesize Share com o
mesmo nome da sala. O dispositivo agora está registrado. Clique em Modificar configurações para configurar seu dispositivo ou
em Continuar para começar a usar o dispositivo.
OBSERVAÇÃO: o canto esquerdo superior exibe o endereço IP e o número de série do dispositivo Lifesize Share na primeira instalação;
ele exibe o Nome do dispositivo e o Nome da conta depois que é registrado.

Editar configurações da conta
Para editar uma conta, você deve entrar como Administrador.
1. Para modificar as configurações de conta do Lifesize Share, clique em Configurações do administrador e faça as alterações
desejadas para o Nome da conta ou CNAME (opcional).
2. Clique em Salvar após terminar de fazer suas alterações.

Editar um dispositivo
Após concluir o registro do seu dispositivo, você pode modificar qualquer uma das configurações do dispositivo. Para editar um dispositivo,
você deve entrar como Administrador.
1. Selecione um dispositivo na lista de dispositivos.
2. Clique no

ao lado do nome do dispositivo, e a janela de Instalação do Dispositivo Lifesize Share abrirá.

3. Editar ou deixar o seguinte como está:
Nome do dispositivo
Política de código: perguntar toda vez, perguntar apenas uma vez, perguntar a cada 30 dias, nunca perguntar. Isso se refere a
quantas vezes o código de emparelhamento precisa ser inserido durante a conexão com o dispositivo.
Taxa de quadros: 30 ou 60 quadros por segundo (FPS).
Ativar overscan: o overscan vem desativado por padrão. Ativar o overscan pode fazer com que as proporções de uma imagem não
coincidam com as proporções da tela onde a imagem é exibida.
Ativar/desativar conexão sem fio. Ativar permite que você conecte o Lifesize Share a uma rede WiFi ou configure um ponto de acesso
sem fio para os convidados.
Modo sem fio. OBSERVAÇÃO: quando está no modo de ponto de acesso sem fio, o Lifesize Share transmite no canal 6.

Conectar à rede sem fio – selecione sua rede entre as opções disponíveis.
Transmissão aberta – permite o acesso à rede da empresa.
Transmissão apenas na internet – permite acesso à internet por meio da rede criada pelo dispositivo.
Transmissão apenas por compartilhamento – compartilha apenas com o dispositivo, sem acesso à internet.

SSID

Caso se conecte a uma rede existente, selecione o SSID.
Caso crie um ponto de acesso sem fio separado, atribua um nome SSID.

Usar senha (para uma rede sem fio )

Se sim, atribua uma frase de senha.

4. Clique em Enviar.
A partir desta tela, você pode usar as seguintes opções para solução de problemas: Reiniciar dispositivo, Enviar logs do dispositivo
para o suporte e Criar túnel SSH reverso para acesso do suporte. OBSERVAÇÃO: selecionar qualquer uma dessas opções iniciará a
ação automaticamente.

Excluir um dispositivo
Para excluir um dispositivo, você deve entrar como Administrador.

Excluir um dispositivo
Para excluir um dispositivo, você deve entrar como Administrador.
1. Selecione um dispositivo na lista de dispositivos.
2. Clique em

ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, clique em Excluir para confirmar a exclusão.

Para sua conveniência, nós criamos um modelo de tabela para auxiliar os usuários a se conectarem ao dispositivo Lifesize Share.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você use nossa
página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está procurando.
Obrigado por visitar!
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Funções de usuário
O dispositivo Lifesize Share suporta os seguintes navegadores e sistemas operacionais:
Mac OSX – Google Chrome™, Safari®
Windows — Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS — Safari
Android™ — Google Chrome

A opção de compartilhar tela está disponível no desktop apenas no Google Chrome e com as extensões Lifesize Screen Share e Scheduler
Chrome Extension.

Usar o dispositivo Lifesize Share como um convidado
Usando seu laptop ou telefone celular, encontre o nome da rede sem fio SSID e digite a senha. Agora, você já pode usar o dispositivo
Lifesize Share.

Usar o dispositivo Lifesize Share
1. Abra um navegador da web e vá para o URL fornecido pela empresa (por exemplo, lifesizeshare.com ou share.company.com).
2. Clique no nome do dispositivo e clique em

. O dispositivo de tenta estabelecer conexão ultrassônica. OBSERVAÇÃO: o

microfone deve ter o emparelhamento ultrassônico habilitado. Emparelhamento ultrassônico só funciona no Google Chrome e com
as extensões Lifesize Screen Share e Scheduler Chrome Extension.
3. Se conexões ultrassônicas falharem, insira o código de emparelhamento exibido na tela e clique em Emparelhar. O código
desaparece após 30 segundos; clique em Reenviar código para atualizar a tela.
OBSERVAÇÃO: emparelhamento ultrassônico não está disponível se você está usando um Lifesize™ Phone™ HD para o áudio.

Compartilhe sua tela
OBSERVAÇÃO: compartilhar sua tela só funciona se você está usando o Google Chrome com a extensão Lifesize Chrome Extension.
Caso não tenha o Lifesize Chrome Extension instalado, solicitaremos a instalação na primeira vez que você compartilhar.
1. Clique em

Compartilhar sua tela.

2. Selecione qual tela você deseja compartilhar:
Tela inteira
Janela do aplicativo
Guia do Google Chrome

3. Clique em Compartilhar.
4. Clique em Parar de compartilhar ou feche o seu navegador para interromper o compartilhamento.

Reproduzir um vídeo
1. Clique em

Reproduzir um vídeo.

2. Digite o URL do vídeo que você quer reproduzir. OBSERVAÇÃO: o link deve ser do YouTube, Vimeo ou Lifesize Record and Share.
Vídeos do YouTube contendo anúncios não podem ser reproduzidos no dispositivo.
3. Clique em

. Você pode pausar ou parar o vídeo.

Gerenciar arquivos
O Lifesize Share permite que arquivos sejam enviados por mais de um usuário simultaneamente, mas os usuários só podem apresentar um
de cada vez.
O espaço total disponível é de 25GB e o tamanho máximo de upload é de 2GB.
A seguir, estão os tipos de arquivos suportados: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) e XLS(x).
1. Clique em

Gerenciar arquivos.

2. Arraste e solte arquivos na barra de upload ou clique na barra de upload e selecione os arquivos a serem enviados.

A seguir, estão os tipos de arquivos suportados: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) e XLS(x).
1. Clique em

Gerenciar arquivos.

2. Arraste e solte arquivos na barra de upload ou clique na barra de upload e selecione os arquivos a serem enviados.
OBSERVAÇÃO: arquivos de vídeo devem estar no formato MP4. Compartilhar vídeos usando o URL proporciona um melhor
desempenho.
3. Examine os arquivos que deseja carregar.
4. Clique emCarregar.
Uma guia de lista de arquivos aparece quando você faz upload de um arquivo. Para compartilhar um arquivo, clique em

Idioma
Clique na opção de idioma no canto superior direito para selecionar um novo idioma de exibição.
Inglês
Chinês (simplificado) (简体中文)
Tcheco (Čeština)
Holandês (Nederlands)
Finlandês (Suomi)
Francês (Français)
Alemão (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonês (日本語)
Coreano (한국어)
Norueguês (Norsk)
Polonês (Polski)
Português (brasileiro) (PortuguêsBrasil)
Espanhol (Español)
Sueco (Svenska)

.
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