Lifesize Share™
Komma igång:

Instruktioner för att konfigurera din Lifesize Share
Ställ in video (engelska)

OBS! Ljudutgången på 3.5 mm och USBportarna har ingen funktion just nu.

Administratörsfunktioner:

Kontohantering för kontroll av alla Lifesize Shareenheter på ditt nätverk
Ansluta direkt till ett videokonferenssystem
Ger en säker och separat trådlös åtkomstpunkt för gäster

Användarfunktioner:

Dela en fil eller strömma video från din bärbara dator, surfplatta eller mobiltelefon
Dela din skärm – presentationer, dokument och mer därtill
Dela media online – video och ljud
Tack vare delningskön för flera användare kan du snabbt byta presentatörer

Besök Översikt av Lifesize Share för mer information.

Administratörsfunktioner
Om du vill konfigurera och använda Lifesize Shareenheten måste du godkänna *.lifesizeshare.com och se till att TCPport 22 är öppen.

Första installation av Lifesize Shareenheten – kabelansluten
1. Anslut enheten till en HDMIkabel och rumssystemets HDMIport eller bildskärmens HDMIport.
2. Anslut nätverkskabeln till nätverksporten som är märkt med symbolen LAN på baksidan av enheten. Anslut den andra änden av
nätverkskabeln till en nätverksport. Om DHCP är inaktiverat för porten försätts enheten i underhållsläget och du kan ansluta den till ett
WiFinätverk för att slutföra registreringen. Se Första installation av Lifesize Shareenheten – kabelansluten.
3. Anslut nätadapterns kabel till strömporten på baksidan av enheten och anslut nätadaptern till ett eluttag.
4. Slå på bildskärmen och öppna en webbläsare på din dator och följ instruktionerna på skärmen
5. Om du har ett befintligt Lifesize Sharekonto går du direkt till steg 6. Om detta är din första enhet och du inte har ett Lifesize Share
konto, klickar du på Registrera dig för att påbörja registreringsprocessen för ett Lifesize Sharekonto.
1. Ange din epostadress och ett lösenord.
2. Klicka på Registrera dig. Ett epostmeddelande skickas till den epostadress du angett.
3. Ange verifieringskoden som skickades till dig via epost.
4. Klicka på Bekräfta konto.
5. Ange ett kontonamn. Till exempel lifesizeshare.com. Detta är webbadressen för att komma åt enheten.
6. Valfritt: Ange ett CNAME.
7. Klicka på Spara. Du kan ändra inställningarna för kontot genom att klicka på Administratörsinställningar från sidan med
listan över enheter.
6. Namnge din enhet och klicka på Spara. Lifesize rekommenderar att du ger Lifesize Shareenheten samma namn som rummet.
Enheten är nu registrerad. Klicka på Ändra inställningar för att ställa in din enhet eller på Fortsätt för att komma igång med
enheten.
OBS! Det övre vänstra hörnet visar IPadressen och serienumret för Lifesize Shareenheten vid den första installationen. Det visar
enhetsnamnet och kontonamnet när det har registrerats.

Första installation av Lifesize Shareenheten – kabelansluten
1. Anslut enheten till en HDMIkabel och rumssystemets HDMIport eller bildskärmens HDMIport.
2. Anslut nätadapterns kabel till strömporten på baksidan av enheten och anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Slå på bildskärmen och anslut till SSID som indikeras på skärmen.
4. Öppna en webbläsare på din dator och besök http://lifesize.share.
5. Följ instruktionerna för att ansluta enheten till ett WiFinätverk och starta om.
6. Slå på bildskärmen och öppna en webbläsare på din dator och följ instruktionerna på skärmen
7. Om du har ett befintligt Lifesize Sharekonto går du direkt till steg 8. Om detta är din första enhet och du inte har ett Lifesize Share
konto, klickar du på Registrera dig för att påbörja registreringsprocessen för ett Lifesize Sharekonto.
1. Ange din epostadress och ett lösenord.
2. Klicka på Registrera dig. Ett epostmeddelande skickas till den epostadress du angett.
3. Ange verifieringskoden som skickades till dig via epost.
4. Klicka på Bekräfta konto.
5. Ange ett kontonamn. Till exempel lifesizeshare.com. Detta är webbadressen för att komma åt enheten.

3. Ange verifieringskoden som skickades till dig via epost.
4. Klicka på Bekräfta konto.
5. Ange ett kontonamn. Till exempel lifesizeshare.com. Detta är webbadressen för att komma åt enheten.
6. Valfritt: Ange ett CNAME.
7. Klicka på Spara. Du kan ändra inställningarna för kontot genom att klicka på Administratörsinställningar från sidan med
listan över enheter.
8. Namnge din enhet och klicka på Spara. Lifesize rekommenderar att du ger Lifesize Shareenheten samma namn som rummet.
Enheten är nu registrerad. Klicka på Ändra inställningar för att ställa in din enhet eller på Fortsätt för att komma igång med
enheten.
OBS! Det övre vänstra hörnet visar IPadressen och serienumret för Lifesize Shareenheten vid den första installationen. Det visar
enhetsnamnet och kontonamnet när det har registrerats.

Redigera kontoinställningar
Du måste vara inloggad som administratör om du vill redigera ett konto.
1. Om du vill ändra kontoinställningarna för Lifesize Share, klickar du på Administratörsinställningar och gör ändringarna till
kontonamn eller CNAME (valfritt).
2. Klicka på Spara när du är klar med dina ändringar.

Redigera en enhet
När du har registrerat din enhet har du möjlighet att ändra vissa eller alla av enhetens inställningar. Du måste vara inloggad som administratör
om du vill redigera en enhet.
1. Välj en enhet från listan över enheter.
2. Klicka på

bredvid enhetsnamnet och fönstret Installation av Lifesize Shareenheten öppnas.

3. Redigera eller låt följande vara:
Enhetens namn
Policy för kod: Fråga varje gång, Fråga bara en gång, Fråga efter 30 dagar, Fråga aldrig. Detta avser hur ofta du måste ange
parkopplingskoden när du ansluter till enheten.
Bildfrekvens: 30 till 60 bildrutor per sekund (FPS).
Aktivera överskanning: överskanning är inaktiverad som standard. Aktiverad överskanning kan påverka proportionerna på en bild så
att den inte längre matchar skärmens proportioner när den visas.
Aktivera eller inaktivera trådlöst läge. Aktiverar du detta läge kan du ansluta Lifesize Share till ett WiFinätverk eller konfigurera en
trådlös åtkomstpunkt för gäster.
Trådlöst läge. OBS! Lifesize Share sänder via kanal 6 när det är försatt i läget med trådlös åtkomstpunkt.

Ansluta till trådlösa nätverk – välj ditt nätverk från de tillgängliga alternativen.
Sändning öppen – beviljar åtkomst till företagsnätverket.
Sänd endast internet – beviljar internetåtkomst via de nätverk som enheten skapar.
Sänd endast Share – endast till enheten, ingen internetuppkoppling.

SSID

Välj SSID om du ansluter till ett befintligt nätverk.
Tilldela ett SSIDnamn om du skapar en separat trådlös åtkomstpunkt.

Använd lösenord (för ett trådlöst nätverk)

Om Ja tilldelar du en lösenordsfras.

4. Klicka på Skicka.

Om Ja tilldelar du en lösenordsfras.

4. Klicka på Skicka.
Från den här skärmen, kan du använda följande för att felsöka: Starta om enheten, Skicka enhetsloggar till support, och Skapa
omvänd SSHtunnel supportåtkomst. OBS! Väljer du något av alternativen startar åtgärden automatiskt.

Ta bort en enhet
Du måste vara inloggad som administratör om du vill ta bort en enhet.
1. Välj en enhet från listan över enheter.
2. Klicka på

bredvid enhetens namn och klicka sedan på Radera för att bekräfta borttagningen.

För din bekvämlighet har vi skapat en stående tabellmall för att hjälpa användare med att ansluta till Lifesize Shareenheten.

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!

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!

Användarfunktioner
Lifesize Shareenheten stöder följande webbläsare och operativsystem:
Mac OSX – Google Chrome™, Safari®
Windows – Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS – Safari
Android™ – Google Chrome

Du kan endast dela skärmen på skrivbordet med Google Chrome, Lifesize Screen Share och Scheduler Chrometillägget.

Använda Lifesize Shareenheten som gäst
Använda din bärbara dator eller mobiltelefon, hitta det trådlösa nätverkets SSIDnamn och ange lösenordet. Du kan nu använda Lifesize
Shareenheten.

Använda Lifesize Shareenheten
1. Öppna en webbläsare och gå till den webbadress som tillhandahålls av företaget (till exempel lifesizeshare.com eller
share.company.com).
2. Klicka på enhetens namn och klicka sedan på

. Enheten försöker att ansluta genom högfrekventa ljudvågor. OBS! Din mikrofon

måste vara på vid högfrekvent parkoppling. Högfrekvent parkoppling fungerar bara med Google Chrome, Lifesize Screen Share och
Scheduler Chrometillägget.
3. Om anslutningen via högfrekventa ljudvågor misslyckas, anger du parkopplingskoden som visas på skärmen och klickar på
Parkoppla. Koden försvinner efter 30 sekunder. Klicka på Skicka koden igen för att uppdatera skärmen.
OBS! Högfrekvent parkoppling är inte tillgänglig om du använder en Lifesize™ Phone™ HD för ljud.

Dela din skärm
OBS! Du kan endast dela din skärm om du använder Google Chrome med Lifesize Chrometillägget. Om du inte har installerat Chrome
tillägget för Lifesize, uppmanas du att göra det första gången du delar.
1. Klicka på

Dela din skärm.

2. Välj vilken skärm du vill dela:
Hela skärmen
Programfönstret
Google Chromefliken

3. Klicka på Dela.
4. Klicka på Sluta dela eller stäng webbläsaren för att sluta dela.

Spela upp en video
1. Klicka på

Spela upp en video.

2. Ange webbadressen till den video du vill spela upp. OBS! Länken måste vara från YouTube, Vimeo eller Lifesize Record and Share.
Du kan inte spela upp YouTubevideor som innehåller annonser på enheten.
3. Klicka på

. Du kan pausa eller stoppa videon.

Hantera filer
Med Lifesize Share kan filer laddas upp av mer än en användare åt gången, men endast en användare i taget kan presentera.

Hantera filer
Med Lifesize Share kan filer laddas upp av mer än en användare åt gången, men endast en användare i taget kan presentera.
Det totala tillgängliga utrymmet är 25 GB och överföringsstorleken är högst 2 GB.
Följande filtyper stöds: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) och XLS(x).
1. Klicka på

Hantera filer.

2. Dra och släpp filer till uppladdningsfältet eller klicka på uppladdningsfältet och välj filerna som ska laddas upp. OBS! Videofilerna
måste vara i MP4format. Du får bättre prestanda om du delar video med webbadressen.
3. Granska de filer du vill ladda upp.
4. Klicka på Ladda upp.
En flik med en lista över filer visas när du har laddat upp en fil. Om du vill dela en fil klickar du på

Språk
Klicka på språkalternativet i det övre högra hörnet om du vill välja ett nytt språk.
Svenska
Kinesiska (förenklad) (简体中文)
Tjeckiska (Čeština)
Holländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Franska (Français)
Tyska (Deutsch)
Italienska (Italiano)
Japanska (日本語)
Koreanska (한국어)
Norska (Norsk)
Polska (Polski)
Portugisiska (brasiliansk) (PortuguêsBrasil)
Spanska (Español)
Svenska

.
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