Gasten
U kunt ook Lifesizegebruikers bellen als u geen Lifesizeaccount hebt. Bovendien kunt u ook aan een gesprek deelnemen met een
vergaderruimtesysteem dat niet van Lifesize is.
Bellen vanuit de Lifesizeapp
Bellen vanuit uw browser met de Lifesizewebapp
Bellen vanaf een telefoon
Bellen vanaf een ander vergaderruimtesysteem

Bellen vanuit de Lifesizeapp
U kunt ook Lifesizegebruikers bellen als u geen Lifesizeaccount hebt. Bovendien kunt u ook aan een gesprek deelnemen met een
vergaderruimtesysteem dat niet van Lifesize is.

1. Download de Lifesizeapp.
2. Open de Lifesizeapp en klik op Ik ben een gast
3. Voer uw naam en het nummer dat u wilt bellen in. Het nummer heeft het volgende formaat: extensie@lifesizecloud.com
4. Klik op Volgende.
Lifesizegebruikers: hier leert u hoe u iemand belt.

Bellen vanuit uw browser met de Lifesizewebapp
OPMERKING: De Lifesizewebapp ondersteunt alleen Google Chrome en Internet Explorer 11.
1. Klik in de email of agendauitnodiging op de link onder Verbinden met video.
2. Typ uw naam en klik op Volgende.
3. Selecteer uw video en audioopties en klik vervolgens op Deelnemen.
U kunt ook met video aan een Lifesizevergadering deelnemen en met uw telefoon inbellen voor audio (webconferentiemodus).
1. Klik in de email of agendauitnodiging op de link onder Verbinden met video.
2. Typ uw naam en klik op Volgende.
3. Selecteer uw video en kies dan onder Selecteer uw audio voor Inbellen via telefoon. Kies uw locatie en bel in vanaf uw telefoon.
4. Klik op Deelnemen.
Om tijdens het gesprek naar de audio van uw computer over te schakelen, klikt u op Schakelen naar computeraudio en beëindigt u de
oproep met uw telefoon. Als u uw camera uitschakelt, kunt u het gesprek nog steeds zien en horen.

Bellen vanaf een telefoon
U kunt vanaf uw telefoon met alleen audio aan een Lifesizevergadering deelnemen.
1. Bel een van de telefoonnummers in de email of agendauitnodiging.
2. Voer de individuele of vergaderingsextensie wanneer u dit wordt gevraagd.

Bellen vanaf een ander vergaderruimtesysteem
U kunt elk vergaderruimtesysteem dat aan de standaardeisen voldoet, gebruiken om te bellen, oproepen te ontvangen of aan vergaderingen
deel te nemen.
1. Klik in de email of agendauitnodiging op de link onder Verbinden met video.
2. Klik op Downloads en andere manieren om te bellen voor meer informatie over de vergadering.
3. Zoek het IPadres en de extensie onder Bellen vanaf een ander vergaderruimtesysteem.
4. Typ het IPadres in en wacht tot u gevraagd wordt om de extensie in te voeren.

Gebruik van camera en microfoon toestaan
Als Lifesize in uw browser wordt geopend, moet u bevestigen of u het gebruik van uw camera en microfoon wilt toestaan. In het geval dat u
het gebruik van uw camera en microfoon voor Lifesize niet toestaat of dit eerder heeft geweigerd, kunt u naar uw browserinstellingen gaan om
deze machtigingen te wijzigen.

Google Chrome (Window en macO)
1. Open Chrome en ga naar de opgegeven gastURL van Lifesize.
2. Klik op

rechts van de adresbalk.

3. Selecteer Instellingen in het dialoogvenster om de instellingen te openen in een nieuw browsertabblad.
4. Klik links op Geavanceerd om het menu uit te vouwen en klik vervolgens op Privacy en beveiliging.
5. Klik op Siteinstellingen.
6. Selecteer Camera of Microfoon.
7. Selecteer de gastURL van Lifesize in de lijst met eerder bezochte sites.
8. Wijzig onder Machtigingen de instelling voor Camera en/of Microfoon naar Toestaan met behulp van het vervolgkeuzemenu aan de
rechterkant.
9. Sluit het tabblad Instellingen.

Google Chrome (Android)
1. Open Chrome en ga naar de opgegeven gastURL van Lifesize.
2. Tik op

rechts van de adresbalk.

3. Tik op Siteinstellingen.
4. Tik op Camera of Microfoon en tik dan om het apparaat in te schakelen (indien nodig).
5. Als de gastURL van Lifesize in de blokkeerlijst verschijnt, tik dan op de site en wijzig de instellingen voor Camera en/of Microfoon
naar Toestaan .
6. Verlaat Instellingen.

Microoft dge (Window en macO)
1. Open Edge en ga naar de opgegeven gastURL van Lifesize.
2. Klik op het slotpictogram links van de adresbalk.
3. Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu rechts van Camera en/of Microfoon om de instelling(en) te wijzigen
in Vragen of Toestaan.
4. Sluit het dialoogvenster.
5. Vernieuw de pagina om de instellingen bij te werken.

Gebruikers
U kunt gemakkelijk een contactpersoon, vergadering of ruimte bellen, deelnemers uitnodigen voor een vergadering, vergaderingen opnemen
en delen, chatten en deelnemen aan Live Streamevenementen.

Wat wilt u doen?
Iemand bellen
Een vergadering plannen
Activiteiten binnen een gesprek
Deelnemen aan een vergadering
Webbrowsers en Skype for Business
Contactpersonen beheren
Een vergaderruimte aanmaken
Met iemand chatten
Opnamen beheren
Live Stream
Instellingen

Als u het hier niet kunt vinden, kijk dan bij Problemen oplossen.

Overzicht startpagina
Informatie over toegang tot belangrijke functies, instellingen en ondersteuningsbronnen.
Start: uw startdashboard is het openingsscherm dat u ziet als u inlogt. Vanaf deze pagina kunt u uw favorieten, recente vergaderingen en
meldingen van gemiste gesprekken bekijken of snel een oproep plaatsen.
Bellen: begin direct een audio of videogesprek met elke contactpersoon, vergadering of ruimte in uw telefoonboek. Maar u kunt ook
gewoon een nummer intoetsen om te bellen.
Plannen: verstuur een kalender of emailuitnodiging voor uw vergadering. Handig om gasten van buiten uw bedrijf uit te nodigen.
Recent: bekijk een lijst van vergaderingen waaraan u hebt deelgenomen en oproepen die u hebt gemist of genegeerd. U kunt een
vergadering opnieuw starten of een recente activiteit verwijderen door het item aan te wijzen, waarna u extra menuopties te zien krijgt.
Favorieten: hier wordt een lijst van uw favorieten weergegeven. U kunt elke contactpersoon, vergadering of ruimte als favoriet aanmerken,
zodat deze snel en gemakkelijk toegankelijk is. U kunt een vergadering starten of een favoriet uit uw lijst verwijderen door het item aan te
wijzen, waarna u extra menuopties te zien krijgt.
Chat: stuur snel een chatbericht om een conversatie met iemand te beginnen, of met een groep. U kunt gemiste chatberichten, uw
contactpersoon of de chatgeschiedenis van een vergadering bekijken.
Contactpersonen: een alfabetisch filterbaar adresboek met contactpersonen op alfabetische volgorde inclusief aanwezigheidsstatus en
favorieten. U kunt een video of audiooproep plaatsen, chatten of op een naam klikken om een specifieke fiche te zien.
Ruimtesystemen: een alfabetisch filterbaar telefoonboek met uw aangesloten kamerapparaten inclusief aanwezigheidsstatus. U kunt
een video of audiooproep plaatsen, een vergadering plannen of gespreksgegevens voor een specifieke ruimte bekijken.
Vergaderingen: vergaderingen zijn vergaderruimtes in de cloud, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. U kunt een video of audiooproep
plaatsen, chatten, een vergadering plannen of gespreksgegevens voor een specifieke vergadering bekijken.
Globale zoekopdracht: zoek en vind contactpersonen, vergaderingen en ruimtes via globale zoekopdrachten.
Instellingen: hier kunt u uw video en audiovoorkeuren, taal en aanwezigheidsstatus instellen, uw persoonlijke gespreksgegevens
bekijken en uitloggen.
Opnamen bekijken: bekijk uw opgenomen video's en deel ze via Lifesize Record and Share.
Hulp en bronnen: hier vindt u nieuws en kunt u instructievideo's en artikels zoeken in onze kennisdatabank.

Een oproep plaatsen
1. Klik op de Startpagina op

Bellen .

2. Begin met typen en selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst. Als u iemand wilt bellen die niet in uw telefoonboek staat, vult u de oproepgegevens in
volgens een van onderstaande indelingen:
IPadres (IPv4 of IPv6)
IPadres en extensie
Videoadres
Lifesizeextensie

3. Klik op

Beginnen met camera aan of

Beginnen met camera uit. Als u een oproep begint met video uit, kunt u de video tijdens het gesprek aanzetten.

OPMERKING: klik op Camera en audio controleren om te controleren of uw microfoon en camera goed functioneren.
OPMERKING: als u de Lifesizewebapp gebruikt in Google Chrome, controleer dan of Chrome uw camera en microfoon niet heeft geblokkeerd. Chrome heeft
toestemming nodig om de media van een site te gebruiken, zoals voor videoconferenties. Lifesize vraagt u toestemming voor deze instellingen wanneer u voor het eerst via
Chrome inlogt in de Lifesizeapp. Lees dit Googleartikel voor informatie over deze instellingen.

Informatie over het aanmaken van een contactpersoon.
Informatie over bellen als gast indien u geen lid bent van een Lifesizegroep.

Een oproep plaatsen
1. Klik op de Startpagina op

Bellen .

2. Begin met typen en selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst. Als u iemand wilt bellen die niet in uw telefoonboek staat, vult u de oproepgegevens in
volgens een van onderstaande indelingen:
IPadres (IPv4 of IPv6)
IPadres en extensie
Videoadres
Lifesizeextensie

3. Klik op

Beginnen met camera aan of

Beginnen met camera uit. Als u een oproep begint met video uit, kunt u de video tijdens het gesprek aanzetten.

OPMERKING: klik op Camera en audio controleren om te controleren of uw microfoon en camera goed functioneren.
OPMERKING: als u de Lifesizewebapp gebruikt in Google Chrome, controleer dan of Chrome uw camera en microfoon niet heeft geblokkeerd. Chrome heeft
toestemming nodig om de media van een site te gebruiken, zoals voor videoconferenties. Lifesize vraagt u toestemming voor deze instellingen wanneer u voor het eerst via
Chrome inlogt in de Lifesizeapp. Lees dit Googleartikel voor informatie over deze instellingen.

Informatie over het aanmaken van een contactpersoon.
Informatie over bellen als gast indien u geen lid bent van een Lifesizegroep.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen
U kunt iedereen in uw telefoonboek opbellen, zoals andere Lifesizecontactpersonen, vergaderruimtes, een recente beller of iemand die u
aan uw favorieten hebt toegevoegd. Om sneller te zoeken, typt u het begin van de naam in het globale zoekveld bovenin.
Contactpersonen worden automatisch aan het bedrijfstelefoonboek toegevoegd wanneer zij zich bij de Lifesizeapp aanmelden.
1. Klik op

Contactpersonen in het navigatiepaneel.

2. Blader door de lijst met contactpersonen. Gebruik de filters voor het weergeven van: Alle, Beschikbaar of Mijn contactpersonen.
3. Als de naam in de lijst is gemarkeerd, klikt u op

Video of

Audio op de Contactpersonenkaart.

4. De Lifesizeapp toont de status van de oproep totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd.

Iemand bellen met een op standaarden gebaseerde ruimte
1. Klik op de Startpagina op

Bellen .

2. Om te bellen voert u de oproepgegevens in volgens een van onderstaande indelingen:
IP##extensie
extensie@IP
Voer het IPadres in en daarna, wanneer u daarom gevraagd wordt, de extensie van de gebruiker of de vergadering.

Activiteiten binnen een gesprek
Elke gebruiker die deelneemt aan een gesprek of vergadering, heeft specifieke besturingselementen ter beschikking. De
besturingselementen zijn afhankelijk van het soort deelnemer in het gesprek: geregistreerde gebruiker, gast of moderator. De voor u
beschikbare besturingselementen verschijnen in het besturingspaneel aan de onderkant bij de knoppen rechts in het Gespreksvenster.

Geregitreerde geruiker
Een geregistreerde gebruiker kan in een gesprek de volgende besturingselementen gebruiken: OPMERKING: in een gemodereerde
vergadering heeft de moderator de volledige controle over de functies in het gesprek.
Microfoon in of uitschakelen
Camera in of uitschakelen
Scherm of presentatie delen
Opname starten (als opnemen ingeschakeld is)
De vergadering verlaten
Toetsenblok openen
Een deelnemer toevoegen
Gespreksgegevens bekijken
Deelnemerslijst bekijken
Chatten (deze knop ziet u alleen als u in een vergadering bent)
Terug naar Startscherm, waar u kunt chatten of een vergadering kunt inplannen zonder het gesprek te verlaten

Gat
Een gast die inbelt in een vergadering, heeft de volgende besturingselementen ter beschikking:
Microfoon in of uitschakelen
Camera in of uitschakelen

(niet beschikbaar in gesprekken met alleen audio)

Scherm delen
Gesprek of presentatie verlaten
More options

Dial pad
Farend camera controls. NOTE: This option is only available if your device or camera supports farend camera control.
Camera and audio sources

Deelnemerslijst bekijken

Moderator
Beheerders en supergebruikers krijgen automatische besturingselementen voor moderatoren bij deelname aan vergaderingen in hun
account.
Moderators beschikken over alle besturingselementen die gebruikers hebben. In een gemodereerde vergadering hebben
moderatorbesturingselementen voorrang boven gebruikersbesturingselementen. Moderators hebben de volgende extra besturingselementen:
Een deelnemer uit het gesprek verwijderen
Het gesprek voor alle deelnemers beëindigen

Een deelnemer uit het gesprek verwijderen
Het gesprek voor alle deelnemers beëindigen
Dempen en

weer inschakelen van de microfoons van individuele deelnemers aan het gesprek

Dempen en

weer inschakelen van de microfoons van alle deelnemers aan het gesprek

OPMERKING: moderators zien een rode

microfoon met een streep erdoor voor deelnemers die zichzelf gedempt hebben en een grijze

microfoon met een streep erdoor voor deelnemers die door de moderator zijn gedempt. Als een moderator de demping van een
deelnemer opheft, keert die deelnemer terug naar de status die hij of zij daarvoor had (gedempt of niet gedempt).
If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status
returns to how it was before the moderator muted them.
Moderator Control et Practice
If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app
currently.
We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the
presenter.
If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone
off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system
device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics
in the room.

Een deelnemer toevoegen
1. Klik op

Een deelnemer toevoegen aan de rechterkant van het Gespreksvenster.

2. Typ een naam of nummer
3. Klik op Bellen.
Er is een link beschikbaar als u iemand liever per email wilt uitnodigen.
U kunt ook een deelnemer toevoegen vanuit de

Deelnemerslijst of vanuit

Oproepgegevens.

OPMERKING: Het aantal deelnemers in een oproep of vergadering varieert per abonnement.

U kunt een nieuwe beller accepteren door Toevoegen te selecteren.
Als u de nieuwe oproep wilt beantwoorden en het huidige gesprek wilt beëindigen, selecteert u Beëindigen + beantwoorden.

Uw scherm of presentatie delen
1. Klik tijdens een oproep of vergadering op

om uw bureaublad te delen. Als er al iemand aan het presenteren is, moet die persoon

zijn of haar presentatie stoppen voordat u met de uwe kunt beginnen.
2. Selecteer uw bureaublad of een venster om te delen. Klik op Delen.
U ziet
terwijl u uw scherm deelt. Deelnemers aan het gesprek zien
als zij uw presentatie bekijken. U kunt de pijlen tussen de
presentatie en de gespreksventers gebruiken om het formaat ervan te wijzigen.
Klik op

om te stoppen met delen.

OPMERKING: Als u de Lifesizewebapp in een Chromebrowser gebruikt met een versie die ouder is dan Chrome 73, moet u eerst de
Google Chromeextensie voor Lifesize downloaden om een presentatie te kunnen delen.

Gesprekken en vergaderingen opnemen
U kunt uw gesprekken en vergaderingen vanaf een Lifesizeapparaat met een enkele klik opnemen indien uw beheerder deze functie voor uw
Lifesizeaccountgroep heeft ingeschakeld.
Selecteer voor of tijdens een gesprek

om de opname de starten.

Selecteer
om de opname te stoppen. Alleen de gebruiker die de opname heeft gestart, kan de opname stoppen. Als de vergadering voor
iedereen wordt beëindigd, stopt de opname automatisch.
OPMERKING: dit geldt niet voor Live Streamvergaderingen. Alle Live Streamvergaderingen worden automatisch opgenomen. Meer
informatie over Lifesize Live Stream.
Na afloop van een opname worden opgenomen video's gearchiveerd in een opnamefeed, waar ze later kunnen worden bekeken. U kunt uw
opnames bekijken door uw Lifesizeapp te openen en Opnames bekijken te selecteren.
Meer informatie over opnames beheren en delen.

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!

Vergaderingen
U kunt gemakkelijk een vergadering plannen en deelnemers uitnodigen vanuit de startpagina van de Lifesizeapp. Genodigden kunnen zowel
geregistreerde Lifesizegebruikers als gasten zijn.
U kunt deelnemers aan een vergadering ook uitnodigen vanuit de pagina
cursor aan en selecteer vervolgens
zoals hierboven aangegeven.

Vergaderingen . Selecteer of wijs de vergaderruimte met uw

in de gemarkeerde rij om de vergadering te plannen en te kiezen hoe u de uitnodiging wilt versturen,

U kunt uitnodigingen ook rechtstreeks vanuit Google Agenda en Microsoft Outlook versturen.

Deelnemen aan een vergadering
Klik op
Vergaderingen om al uw Lifesizevergaderingen weer te geven. Om sneller te zoeken, typt u het begin van de naam van de
vergadering in het globale zoekveld bovenin.
Klik op de naam van de vergadering om de contactkaart te openen en kies voor deelname als

video of

audiodeelnemer. U kunt ook

alleen als audiodeelnemer deelnemen met de mogelijkheid om inhoud te delen.
Als u een emailuitnodiging hebt ontvangen, klikt u op de link om gespreksopties weer te geven.

U kunt via een groepschat gesprekken voeren in vergaderruimtes. Zie Chatten met iemand voor meer informatie.
U verlaat de de vergadering door op

Verlatente klikken. De vergadering gaat verder voor de overige deelnemers.

Een vergaderruimte aanmaken
1. Een Lifesize Vergadering is een vergaderruimte in de cloud, die ideaal is voor regelmatig ingeplande of terugkerende evenementen.
Na het aanmaken is de vergadering altijd beschikbaar en kunnen deelnemers er altijd aan deelnemen.
2. Klik op

Vergaderingen in het navigatiepaneel en klik op Een vergadering aanmaken.

3. Voer een naam in voor de vergadering en typ de naam van de moderator. De moderator kan deelnemers verwijderen en kan alle
deelnemers aan een vergadering dempen of die demping opheffen. Deelnemers moeten de demping van hun microfoon opheffen
om gehoord te kunnen worden.
4. Vergaderopties instellen:
Stel een numerieke beveiligingscode in voor deelname aan de vergadering: iedereen in uw Lifesizeaccount kan uw
vergaderingen zien op het tabblad Vergaderingen, maar u kunt voor extra veiligheid een beveiligingscode voor deelname opnemen. De
beveiligingscode wordt automatisch opgenomen in kalender en emailuitnodigingen. Alle deelnemers moeten een numerieke code van
4 tot 10 cijfers invoeren om deel te kunnen nemen aan de vergadering. OPMERKING: groepschat is niet beschikbaar in
vergaderruimtes die een beveiligingscode gebruiken.
Een beschrijving van de vergadering toevoegen. Voer een beschrijving van de vergadering in van maximaal 200 tekens.
Kies een spreker: voer de naam in van de persoon die u wilt aanwijzen als spreker. Deelnemers kunnen wel de hoofdspreker zien,
maar niet elkaar. De spreker kan deelnemers verwijderen.

5. Klik op Opslaan.

Organiator van vergadering
Als u een vergadering aanmaakt, bent u de organisator en eigenaar van de vergadering. Als eigenaar kunt u tijdens de vergadering
deelnemers verwijderen. U kunt ook uw vergaderingen bewerken en verwijderen. Klik op de naam van de vergadering om de
vergaderinggegevenskaart te openen. Klik op Verwijderen of klik op Bewerken om de naam, de beschrijving of geavanceerde opties te
wijzigen.
Organisatoren hebben toegang tot alle opnamen van hun terugkerende vergadering en zij bepalen het publiek voor hun opnamen binnen het
Lifesizeaccount. Beheerders bepalen of opnamen ook bekeken kunnen worden door mensen buiten het Lifesizeaccount.
OPMERKING: beheerders kunnen alle vergaderingen bewerken en verwijderen.

Meer informatie over het opnemen van gesprekken en vergaderingen.

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!

Een vergadering plannen
1. Meld u aan bij uw Lifesizeapp en klik op

Plannen.

2. Typ onder Waar moeten deelnemers naartoe bellen? het begin van de naam van een contactpersoon, vergadering of ruimte in uw telefoonboek.
Selecteer Bel me rechtstreeks als u een uitnodiging wilt plannen waarvoor men direct met uw Lifesizeextensie dient te bellen.
Typ de naam die u zoekt en selecteer deze in de lijst met contactpersonen om een vergadering te plannen. U kunt een contactpersoon, vergaderruimte of kamer opgeven.

3. Kies de manier waarop u de uitnodiging wilt delen. U hebt de volgende opties:
Selecteer

Email om een agendauitnodiging te versturen vanuit de standaard emailapplicatie op uw computer.

Selecteer

Agenda om een uitnodiging te sturen naar een agendaapplicatie. Hierdoor wordt uw standaard agendaapplicatie geopend om het evenement aan te

maken. OPMERKING: de Lifesizewebapp downloadt een agendabestand dat u moet openen om het aan uw agenda toe te voegen.
Selecteer

Klembord om de volledige emailuitnodiging naar uw klembord te kopiëren (bijvoorbeeld als u de uitnodiging wilt opslaan om later te gebruiken).

Selecteer de optie Kopiëren naast de vergaderlink om alleen de link te kopiëren.

4. Genodigden klikken op de vergaderlink in hun uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering.

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!

Plannen vanuit Google Calendar
Verstuur uitnodigingen voor Lifesizevergaderingen direct vanuit Google Calendar. Hiervoor is de Google Chromeextensie van Lifesize
vereist. Download en installeer de Google Chromeextensie voor Lifesize vanuit de Chrome Web Store.
OPMERKING: als u al een presentatie hebt gedeeld met de Lifesizeapp in uw Chromebrowser, dan is de extensie al geïnstalleerd.
1. Klik op

rechts van de adresbalk in uw Chromebrowser. U kunt worden gevraagd om in te loggen in Lifesize.

2. Voer uw Lifesizeinloggegevens in.
3. Klik op

en selecteer Google Calendar plannen. OPMERKING: u moet ingelogd zijn in uw Googleaccount.

4. Klik op Vergaderen op Lifesize.
5. Uw naam verschijnt in een vervolgkeuzelijst. Klik op de pijl om een vergaderzaal of kamer te kiezen.
6. Voeg gasten toe.
7. Klik op Opslaan.

Plannen vanuit Microsoft Outlook
De Lifesize Microsoft Outlookuitbreiding is alleen beschikbaar voor pc's met Microsoft Windows en Microsoft Outlook 2010 of hoger.
Klik op de Lifesizedownloadpagina op Lifesize Microsoft Outlookuitbreiding en volg de aanwijzingen van de installatiewizard. U kunt
worden gevraagd om Microsoft Outlook te sluiten en opnieuw te starten.
Wanneer de installatie is voltooid, moet u de volgende instellingen configureren:

1. Klik in het Startlint van Outlook Agenda op Vergadering plannen

.

2. Voer in het venster Lifesizeinloggegevens uw Lifesizeemailadres en wachtwoord in.
3. Klik op Opslaan.
4. Klik nogmaals op Vergadering plannen en selecteer Instellingen.
5. Selecteer de Standaard vergaderlocatie. OPMERKING: als u de vergaderlocatie onlangs in uw app hebt aangemaakt en niet in
de lijst ziet staan, klik dan op de pijl rechts van de lijst om deze te vernieuwen.
6. Klik op Opslaan.
Optioneel: u kunt een aangepaste tekst toevoegen aan al uw Lifesizeuitnodigingen door die in te voeren in Emailuitnodiging aanpassen.
Deze tekst kunt u later nog bewerken wanneer u uw vergaderingen aanmaakt.
Nu kunt u een vergadering plannen vanuit uw Microsoft Outlookagenda. Ga naar Lifesize vanuit het Startlint in de Microsoft Outlookagenda.
De Lifesizeknop bestaat eigenlijk uit twee knoppen:
Klik op
Klik op

om snel een uitnodiging voor een vergadering aan te maken op basis van de standaardinstellingen.
om een unieke uitnodiging voor een vergadering aan te maken of om uw standaardinstellingen te configureren.

Tip: stel uw standaardvergadering in op Bel me. Klik op
bellen.

om snel een vergadering aan te maken waarbij alle deelnemers u rechtstreeks

Oh no, page not found!
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Thanks for visiting us!
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Eenmalige vergaderingen
Eenmalige vergaderingen zijn op zichzelf staande, besloten vergaderingen die niet in de algemene vergadergids worden opgenomen en
alleen bedoeld zijn voor nietterugkerende evenementen. Deze vergaderingen verlopen 24 uur nadat de vergadering is
begonnen. OPMERKING: Toegang tot eenmalige vergaderingen kan als addon aan uw Lifesizeabonnement worden toegevoegd. Neem
contact op met uw Lifesizevertegenwoordiger voor meer informatie.

elangrijkte voordelen van eenmalige vergaderingen
Nietterugkerend: Eén keer vergaderen in een ruimte voor eenmalig gebruik die geschikt is voor op zichzelf staande evenementen.
Privé: Vergaderingen worden niet in de algemene vergadergids opgenomen en u kunt bepalen wie kan deelnemen en wanneer.
Snel: Organiseer direct een vergadering zonder er eerst een hele nieuwe ruimte voor te moeten regelen.

Zo plant u een eenmalige vergadering in vanuit de Lifesizeapp:
1. Meld u aan bij uw Lifesizeapp en klik op Plannen.
2. Selecteer onder Waar moeten de deelnemers naartoe bellen? de optie Eenmalige vergadering om een eenmalige, besloten
vergadering te creëren.
3. Voer een naam voor de vergadering in.
4. Selecteer of typ de naam van een moderator voor de vergadering.
5. Klik op Volgende.
6. Kies hoe u de uitnodiging wilt delen. U heeft de volgende opties:
Email  om een agendauitnodiging vanuit de standaard emailapplicatie van uw computer te versturen.
Agenda  om een uitnodiging naar een agendaapplicatie te versturen.Hierdoor wordt uw standaard agendaapplicatie geopend en
kunt u het evenement aanmaken.
OPMERKING: de Lifesizewebapp downloadt een agendabestand dat u moet openen om het aan uw agenda toe te voegen.
Klembord  om de volledige emailuitnodiging naar uw klembord te kopiëren (bijvoorbeeld als u de uitnodiging wilt opslaan om later
te gebruiken).
Kopiëren  naast de vergaderlink om alleen de link te kopiëren.

7. Genodigden klikken op de vergaderlink in hun uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering.
Zo plant u een eenmalige vergadering in vanuit de Lifesize Outlookinvoegtoepassing:
1. Op het lint in Outlook, klikt u op het buddysymbool

of selecteert u Vergadering plannen > Eenmalige vergadering

plannen om snel een uitnodiging voor een vergadering aan te maken. De eenmalige vergaderruimteextensie wordt automatisch
gegenereerd, met u als eigenaar van de vergadering. OPMERKING: Om de optie voor eenmalig vergaderen te kunnen zien, moet u
aangemeld zijn bij een account waarvoor eenmalig vergaderen is ingeschakeld.
2. Voer de emailadressen in van de mensen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.
3. Klik op Verzenden.

enmalige vergaderingen in de Lifeize-app
In de Lifesizeapp zijn eenmalige vergaderingen alleen zichtbaar voor de moderator en de eigenaar van de vergadering. Vanuit uw
vergadergids kunt u eenmalige vergaderingen bekijken, bewerken of eraan deelnemen. Eenmalige vergaderingen worden er weergegeven
met een zandlopersymbool . Recent bezochte eenmalige vergaderingen worden ook weergegeven in uw lijst met recente vergaderingen.
OPMERKING: De chatfunctie is momenteel niet beschikbaar voor eenmalige vergaderingen.
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Met iemand chatten
Chat met uw Lifesizecontactpersonen wanneer u maar wilt. U kunt individueel chatten met iemand in uw Lifesizeaccountgroep of deelnemen
aan een groepschat in een vergaderruimte.
Als u met iemand chat, wordt dat chatgesprek weergegeven op de Chatpagina. Op de Chatpagina wordt uw chatgeschiedenis bijgehouden
en wordt de meest recente chat getoond. U kunt chats van de Chatpagina verwijderen, maar uw chatgeschiedenis wordt niet verwijderd.
U kunt verschillende chatsessies houden, elk met een individuele deelnemer. Iedereen met wie u chat, verschijnt in de linkerkolom en de
inhoud van de chat wordt weergegeven in het gespreksvenster ernaast. U kunt tussen gesprekken schakelen door een andere naam te
selecteren in de linkerkolom.

Direct chatten met een contactperoon
U kunt direct na het inloggen in uw Lifesizeapp beginnen met chatten door de zoekoptie te gebruiken.
Zoek op de naam van een contactpersoon of vergadering door de eerste paar letters in te typen in het zoekveld, de naam te selecteren en op
te klikken om de chat te beginnen. De chatpagina wordt geopend om het chatgesprek weer te geven.

en chatgeprek eginnen vanuit uw adreoek met contactperonen
Als u de oproepgegevens van een contactpersoon in uw adresboek bekijkt, kunt een chatgesprek beginnen vanuit de fiche door op
klikken.

te

en nieuwe chat eginnen
U kunt een nieuwe chat opstellen met iemand met wie u nog niet eerder gechat hebt.
1. Klik op

Chatten.

2. Klik op de opstelknop

en voer de naam van de contactpersoon of een vergadering in.

Het conversatiedeelvenster toont het actieve gesprek. Als er geen actieve conversatie is, toont het Chatvenster altijd de laatste
conversatie die u met de geselecteerde contactpersoon of ruimte hebt gehad.
3. Typ uw chatbericht in het conversatiedeelvenster.
4. U kunt een videogesprek beginnen met de contactpersoon met wie u aan het chatten bent door op

te klikken. Als u andere

opties wilt zien, zoals een audiogesprek voeren, een vergadering plannen of deelnemers in een groepschat bekijken, dan selecteert
u in het optiemenu .

Chatten met een groep in een vergaderruimte
U kunt groepschatten met andere leden van uw Lifesizegroep door samen een vergaderruimte in te gaan. Om deel te nemen aan een
groepschat, kiest u de vergaderruimte en klikt u op . U kunt zowel binnen als buiten een gesprek groepschatten. Mensen buiten uw Lifesize
account kunnen niet deelnemen aan de chat en kunnen de chatconversatie ook niet zien.
Een groepschat beginnen:
Op de pagina Vergaderingen markeert u de naam van de vergadering en klikt u op
Op de pagina Chatten klikt u op opstellen

.

en voert u de naam van de vergadering in. De namen van de deelnemers aan de chat verschijnen

in het rechterdeelvenster.

Namen van deelnemers worden rechts weergegeven, samen met hun online status.
De chatgeschiedenis wordt bijgehouden in de vergaderruimte, en anderen die later de vergaderruimte binnenkomen, kunnen de
chatgeschiedenis lezen. De chatgeschiedenis kan niet worden verwijderd.

Namen van deelnemers worden rechts weergegeven, samen met hun online status.
De chatgeschiedenis wordt bijgehouden in de vergaderruimte, en anderen die later de vergaderruimte binnenkomen, kunnen de
chatgeschiedenis lezen. De chatgeschiedenis kan niet worden verwijderd.
OPMERKING: chat is momenteel niet beschikbaar voor vergaderruimtes die een beveiligingscode gebruiken.
U kunt tegelijkertijd deelnemen aan meerdere individuele en groepschatsessies. U krijgt zowel in de Chatlijst als het navigatiepaneel
meldingen van inkomende chats. U kunt omschakelen tussen chats door in de linkerkolom de naam van een persoon of vergadering te
selecteren.

Contactpersonen beheren
De pagina Contactpersonen toont alle contactpersonen in uw Lifesizeaccountgroep en alle contactpersonen die u zelf toevoegt.
Contactpersonen die u zelf toevoegt, zijn alleen zichtbaar voor u en maken geen deel uit van uw Lifesizeaccountgroep.
U kunt de details van een contactpersoon bekijken door de contactpersoon te selecteren en de kaart van deze contactpersoon te openen.
Contactgegevens bevatten onder andere de vergaderlink, de telefoonnummers en de videoadressen van de contactpersoon. Klik op de ster
om de contactpersoon toe te voegen aan uw favorieten. Uw favorieten staan boven aan uw lijst met contactpersonen.

en contactperoon aanmaken
1. Op de pagina

Contactpersonen klikt u op Contactpersoon aanmaken.

2. Voer de naam en de oproepgegevens van de contactpersoon in en klik opOpslaan.

en contactperoon ewerken of verwijderen
Als gebruiker kunt u alleen contactpersonen bewerken of verwijderen die u zelf hebt aangemaakt.
Bewerken: op de pagina

Contactpersonen selecteert u de naam van de contactpersoon, waarna de contactpersonenkaart geopend wordt.

Klik op Bewerken om de gegevens van de contactpersoon bij te werken.
Verwijderen: op de pagina

Contactpersonen selecteert u de naam van de contactpersoon, waarna de contactpersonenkaart geopend

wordt. Klik op Verwijderen en bevestig vervolgens dat u deze contactpersoon wilt verwijderen.

Opnamen beheren
U kunt opnamen bekijken waarvan u de eigenaar bent of die met u zijn gedeeld. Organisatoren van een vergadering zijn eigenaar van alle
opnamen van hun vergaderingen en kunnen weergavemachtigingen instellen voor hun opnamen. Een Lifesizebeheerder kan alle opnamen in
de opnamebibliotheek beheren.
Op de startpagina van de Lifesizeapp selecteert u Opnamen bekijken. U kunt de opnamen in uw feed in lijst of rasterweergave tonen en
sorteren op datum, tijdstip en aantal keren bekeken en leuk gevonden. Wanneer u een opname kiest om te bekijken, kunt u de opname ook
leuk vinden of toevoegen aan uw lijst met te bekijken opnamen.

Opnamen van een vergaderreeks delen
Organisatoren van vergaderingen zijn eigenaar van alle opnamen van hun vergaderingen, ongeacht welke deelnemer met de opname is
gestart. De initiële weergavemachtigingen instellen voor uw opnamen:
1. Selecteer Opnamen bekijken in de Lifesizeapp of ga naar Opnamen in de beheerdersconsole.
2. Ga naar een willekeurige pagina Opnamen.
3. Voer in Vergadering selecteren de naam van de vergadering in en klik op

.

4. In Deeleigenschappen: Vergaderreeks, kiest u een van de volgende opties:
Kijkers toevoegen of verwijderen
De opname instellen op Niet delen
Een deelbare link verkrijgen voor uw Lifesizegroep die toegang biedt tot de vergaderreeks

Individuele opnamen delen
Bij afzonderlijke oproepen wordt de persoon die de opname gestart is ook de eigenaar van de opname. Indien u een Lifesize Icon gebruikt
die is verbonden met de Lifesizeclouddienst, dan kunt u bij het starten van de opname de eigenaar selecteren. Druk op
leden van uw Lifesizegroep de eigenaar van de opname.

en kies uit de

Opnameeigenaren kunnen het publiek voor individuele opnamen aanpassen. Dit werkt als volgt:
1. Selecteer Opnamen bekijken.
2. Ga naar een willekeurige pagina Opnamen.
3. Selecteer de opname die u wilt delen en klik op

.

In Deeleigenschappen: Opname kunt u bestaande kijkers zien en kijkers toevoegen. OPMERKING: gebruikers kunnen opnamen die met
hen gedeeld zijn, niet opnieuw delen of bewerken. Beheerders kunnen alle opnamen in hun Lifesizegroep zien.
Opnameeigenaren kunnen deelbare links verkrijgen voor hun Lifesizegroep en voor mensen buiten hun groep. Opnamen kunnen ook
worden gedownload als MPEG4bestanden.

Live Stream
Voor kijker
Uitgenodigde Lifesizegebruikers en gasten kunnen deelnemen aan een Live Streamevenement door op de link in de uitnodiging te klikken.
Lifesizegebruikers kunnen inloggen of worden omgeleid naar het Live Streamevenement als ze al ingelogd zijn. Als de uitnodiging een
beveiligingscode bevat, moet u die beveiligingscode invoeren om toegang te krijgen tot het evenement. OPMERKING: de beveiligingscode van
het evenement is niet dezelfde als de beveiligingscode van de vergadering.

Gasten moeten hun naam invoeren voordat ze het Live Streamevenement kunnen bekijken.

Als het Live Streamevenement na het aanmelden niet wordt weergegeven, dan is het Live Streamevenement mogelijk nog niet
ingeschakeld door de moderator. Klik op Vernieuwen om het streamen in uw browser te beginnen, of wacht tot het evenement automatisch
wordt vernieuwd.
OPMERKING: tussen het Live Streamevenement en de live vergadering zit een vertraging van ongeveer 30 seconden. Deze vertraging
wordt veroorzaakt door beperkingen van de streamingtechnologie en komt veel voor op streamingsites zoals YouTube.

Voor Live tream-preentatoren
Neem deel aan een Lifesize Live Streamvergadering zoals u aan elke andere Lifesizevergadering deelneemt.

Voor moderator en organiatoren van vergaderingen
en Live tream eginnen
Als Lifesize Live Stream is ingeschakeld en er een Live Streamevenement is aangemaakt, kan zowel de organisator van de vergadering als
de moderator het evenement opstarten.
OPMERKING: controleer of er een Lifesizegebruiker of Lifesize Iconvergaderruimtesysteem deelneemt aan de vergadering voordat u
streamen inschakelt.
1. Klik op de streaminglink of plak die in de adresbalk van uw browser om de Live Streampagina te openen.
2. Klik op Stream inschakelen om te beginnen met het streamen naar kijkers. De stream is doorgaans binnen een of twee minuten
zichtbaar voor kijkers.

Vragen en antwoorden modereren
Als vragen en antwoorden is ingeschakeld, kan de organisator of de moderator de vragen tijdens een Live Stream beheren, tenzij de
optie Alle binnenkomende vragen automatisch goedkeuren is ingesteld voor het evenement.
Indien Automatisch goedkeuren is ingeschakeld voor de vergadering, zijn alle vragen die via het Vraagenantwoorddeelvenster worden
ingediend zichtbaar voor kijkers zonder dat ze eerst hoeven te worden beoordeeld door de moderator. De optie Automatisch goedkeuren
staat standaard uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, is het van toepassing op alle Live Streamevenementen van die vergadering,
tenzij u het uitschakelt.
Het moderatordeelvenster is als volgt ingedeeld:
Wachtend: bij de moderator ingediende vragen die kunnen worden geweigerd of goedgekeurd om te worden beantwoord. Zo kan een vraag
worden geweigerd die niet relevant is voor de discussie.
Gepubliceerd: vragen die de moderator heeft beoordeeld en goedgekeurd om beantwoord te worden, of die automatisch zijn goedgekeurd.

Vragen die zijn goedgekeurd om te worden beantwoord, verschijnen in de lijst Gepubliceerd en zijn zichtbaar voor deelnemers. De moderator
beantwoordt de vraag door een reactie te typen en op Verzenden te klikken.
OPMERKING: u kunt het Vragenpaneel loskoppelen en vragen en antwoorden in een apart venster beheren als u liever niet tegelijkertijd het

Vragen die zijn goedgekeurd om te worden beantwoord, verschijnen in de lijst Gepubliceerd en zijn zichtbaar voor deelnemers. De moderator
beantwoordt de vraag door een reactie te typen en op Verzenden te klikken.
OPMERKING: u kunt het Vragenpaneel loskoppelen en vragen en antwoorden in een apart venster beheren als u liever niet tegelijkertijd het
Live Streamevenement bekijkt en deelneemt aan de live vergadering. Als u het Vragenpaneel loskoppelt en per ongeluk sluit, kunt u
teruggaan naar de Live Streampagina en die vervolgens vernieuwen.

Deelnemen vanuit een browser
De volgende tabel beschrijft welke acties de browser onderneemt als u deelneemt aan een Lifesizevergadering via de URL
https://call.lifesizecloud.com/extension.
Browser

Browseractie

Als de desktopapp is geïnstalleerd, wordt de desktopapp geopend
Google Chrome
Als de desktopapp niet is geïnstalleerd, wordt de webapp geopend

Als de desktopapp is geïnstalleerd, wordt de desktopapp geopend
Microsoft Edge
Als de desktopapp niet is geïnstalleerd, wordt de webapp geopend

Als de desktopapp is geïnstalleerd, wordt de desktopapp geopend
Internet Explorer
11

Als de desktopapp niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de desktopapp te downloaden en te
installeren

Als de desktopapp is geïnstalleerd, wordt de desktopapp geopend
Safari

Als de desktopapp niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de desktopapp te downloaden en te
installeren

Als de desktopapp is geïnstalleerd, wordt de desktopapp geopend
Firefox

Als de desktopapp niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de desktopapp te downloaden en te
installeren

OPMERKING: Als u een OSXapparaat gebruikt en de desktopapp van Lifesize verwijdert, dan moet u na het verwijderen van de app de
computer opnieuw opstarten als u meteen wilt deelnemen aan een ander Lifesizegesprek.
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OPMERKING: Als u een OSXapparaat gebruikt en de desktopapp van Lifesize verwijdert, dan moet u na het verwijderen van de app de
computer opnieuw opstarten als u meteen wilt deelnemen aan een ander Lifesizegesprek.

Skype voor Bedrijven
U kunt uw Skype for Business of Microsoft Lyncclient gebruiken om deel te nemen aan een éénopééngesprek of een vergadering. Vanuit
uw Lifesizeapp kunt u ook bellen naar een Skype for Businessgebruiker.

Geruiker van kpe for uine/Microoft Lnc
Deelnemen aan een Lifesizevergadering of bellen met een Lifesizegebruiker via Skype for Business of Microsoft Lync:
1. Klik in de uitnodiging op de link onder Verbinden met video.
2. Klik op Downloads en andere manieren om te bellen . Het venster wordt vervolgens uitgebreid en er worden een aantal belopties
getoond.
3. Klik op de knop Skype for Business of Microsoft Lync.
4. Wanneer het berichtvenster verschijnt, klikt u op het camerapictogram en selecteert u Mijn video starten.
Een Lifesizevergadering of gebruiker toevoegen aan uw contactpersonenlijst in Skype for Business of Microsoft Lync:
1. Voeg de vergadering of gebruikersextensie (bijv. 12345678@lifesizecloud.com) toe aan uw contactpersonenlijst in Skype for
Business of Microsoft Lync. De extensie is een nummer dat wordt weergegeven op de pagina Bel me. Zodra dit nummer is
toegevoegd, wordt de weergavenaam getoond.
2. Wanneer u aan de vergadering wilt deelnemen of de contactpersoon wilt bellen, zoekt u de vergadering of contactpersoon op in uw
contactpersonenlijst.
3. Klik met de rechtermuisknop op de vergadering of contactpersoon en selecteer Een videogesprek beginnen.

Lifeize-geruiker
Een gebruiker van Skype for Business of Microsoft Lync aan uw Lifesizetelefoonboek toevoegen:

1. Ga in de Lifesizeapp naar Contactpersonen en kies Een contactpersoon aanmaken.
2. Voer de naam en oproepgegevens van de Skype of Lyncgebruiker in.
U kunt ook uw beheerder vragen een groepscontactpersoon aan te maken.
Een gebruiker van Skype for Business of Microsoft Lync bellen
Lifesizegebruikers kunnen rechtstreeks met een gebruiker van Skype for Business of Microsoft Lync bellen die zij al eerder aan hun
telefoonboek hebben toegevoegd door op de naam van die contactpersoon te klikken en videogesprek te selecteren. Lifesizegebruikers
kunnen ook de oproepgegevens van de Skype for Business of Microsoft Lyncgebruiker intypen (bijv. naam@bedrijf.nl).

ervereheerder voor kpe for uine
De Lifesizeclouddienst biedt ondersteuning voor Skype for Business Online en Skype for Business (voorheen Lync 2013). U moet federatie
tussen uw Skype for Businessserver en Lifesize tot stand brengen voordat gebruikers Lifesizevergaderingen via Skype for Business kunnen
aanmaken en daaraan kunnen deelnemen.
Meer informatie over federatie:
Federatie van Microsoft Lync 2013 en Skype for Business 2015
Federatie van Skype for Business Online

Instellingen configureren
Als u instellingen wilt configureren, klikt u op uw profielpictogram

in de rechterbovenhoek en selecteert u Instellingen.

1. Stel uw cameravoorkeur in
2. Stel uw audiovoorkeur in
3. Selecteer uw taal

Mijn profiel
Als u uw contactgegevens wilt bekijken, klikt u op uw profielpictogram
De volgende informatie wordt weergegeven:
Uw vergaderlink
Uw telefoonnummer(s). U hebt ook toegang tot extra telefoonnummers
Uw videoadres

in de rechterbovenhoek en selecteert u Mijn profiel.
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De volgende informatie wordt weergegeven:
Uw vergaderlink
Uw telefoonnummer(s). U hebt ook toegang tot extra telefoonnummers
Uw videoadres

in de rechterbovenhoek en selecteert u Mijn profiel.

Camera en audiovoorkeuren instellen
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de Lifesizeapp, kunt u de camera en de microfoon selecteren die u voor
videoconferentiegesprekken en vergaderingen wilt gebruiken.
Camera
Als er verschillende cameraopties beschikbaar zijn voor de Lifesizeapp, kiest u de optie die het best bij uw wensen past. U kunt uw
cameravoorkeuren bepalen door de opties te selecteren in de Cameralijst. Gebruik het videoscherm om de kwaliteit van uw keuze te
controleren.
Microfoon
U kunt uw microfoonvoorkeuren bepalen door een optie te selecteren in de Audiolijst. U kunt ervoor kiezen om altijd te beginnen met een
gedempte microfoon.
Controleer uw microfoon door in de microfoon te spreken. Terwijl u in de microfoon spreekt, verschijnt er een groene balk op de volumemeter
als de microfoon geluid registreert.
U kunt uw luidsprekers controleren door op Testgeluid afspelen te klikken en te luisteren of u een rinkelend geluid hoort.

U kunt deze opties ook altijd instellen via Instellingen in het navigatiemenu rechtsboven.

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
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Mijn profiel
Mijn profiel
Als u uw contactgegevens wilt bekijken, klikt u op uw profielpictogram

in de rechterbovenhoek en selecteert u Mijn profiel.

De volgende informatie wordt weergegeven:
Uw vergaderlink
Uw telefoonnummer(s). U hebt ook toegang tot extra telefoonnummers
Uw videoadres

electeer uw taal
De onderstaande talen zijn beschikbaar in de desktop en webapp van Lifesize:
Engels
Chinees (vereenvoudigd) (简体中文)
Chinees (traditioneel) (繁體中文)
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)

Mobiel
De mobiele app van Lifesize geeft gebruikers op afstand meer flexibiliteit voor het deelnemen aan vergaderingen om de samenwerking binnen uw organisatie te verbeteren.
Met de mobiele app van Lifesize kunt u inkomende oproepen zien en hieraan deelnemen vanaf uw telefoon, of zelfs via een uitnodiging per sms. U kunt handsfree bellen
door uw audio en microfoon aan te sluiten op apparaten met Bluetooth.
De mobiele app van Lifesize ondersteunt iOS (versie 10.0 of nieuwer) en Android (versie 7.0 of nieuwer).

tartcherm
Vanuit het startscherm van de mobiele app kunt u eenvoudig:
Een oproep plaatsen
Een vergadering plannen

De navigatiebalk wordt weergegeven aan de onderkant van elk scherm.
Home brengt u naar het startscherm. Van hieruit kunt u snel een oproep plaatsen of een vergadering inplannen. Uw startdashboard is het openingsscherm dat u ziet als
u inlogt.
Chatten brengt u naar het chatscherm. Van hieruit kunt u chatberichten versturen en uw gemiste chatberichten en chatgeschiedenis bekijken.
Adresboek geeft een lijst weer van uw favorieten, uw vergaderingen en actieve vergaderingen. U kunt ook zoeken op andere contactpersonen, vergaderingen of
kamersystemen in uw account.
Recent geeft een lijst weer van vergaderingen waaraan u hebt deelgenomen en oproepen die u hebt gemist of genegeerd. Tik op
Tik op Bewerken om afzonderlijke afroepen uit uw Recent lijst te verwijderen of alle oproepen te verwijderen.
Profiel geeft u vier opties:
Mijn info geeft uw oproepgegevens weer: vergaderlink, videoadres en telefoonnummer of extensie.
Bij Meldingen kunt u kiezen of u pushmeldingen wilt ontvangen voor inkomende oproepen en chatberichten
Ondersteuning brengt u naar het mobiele appgedeelte van de helpbestanden van de Lifesize App.
Met Afmelden kunt u zich afmelden bij de mobiele app van Lifesize

om een videooproep te plaatsen.

Een oproep starten
Een oproep plaatsen als gast:
1. Tik in het inlogscherm op Ik ben een gast.
2. Voer uw naam en het extensienummer van de persoon of vergadering in.
3. Tik op Deelnemen.
Een oproep plaatsen als geregistreerde gebruiker:
1. Tik in het inlogscherm op Inloggen.
2. Voer uw emailadres in en tik op Volgende.
3. Optioneel: Als u gebruik maakt van eenmalige aanmelding (SSO), volg dan de aanwijzingen tijdens het aanmelden.
4. Tik op

Bellen. Begin met typen en selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst, of voer de oproepgegevens in van

iemand die niet in uw telefoonboek staat. U kunt ook kiezen uit uw favorieten, vergaderingen en actieve vergaderingen.
Een oproep zonder video plaatsen:
Veeg in een videooproep naar rechts om de modus alleenluisteren te activeren.
Tik in het Adresboek op een naam om de fiche te openen en tik op het telefoonnummer om die persoon te bellen met de functie voor
uitgaande oproepen van uw telefoon.
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Activiteiten binnen een gesprek
Terwijl u in een oproep zit, kunt u:
Een vergadering verlaten
Camera in of uitschakelen
Microfoon in of uitschakelen
Op

in de rechterbovenhoek tikken voor meer informatie over de oproep:

Gespreksgegevens bekijken
Deelnemerslijst bekijken
Chatten
Opname starten (als opnemen ingeschakeld is)
Knijp uw vingers samen om in te zoomen op een video of andere content
Veeg om de alleenluisterenmodus te activeren. Altijd als u in een oproep zit, kunt u de alleenluisterenmodus activeren.

Als u naar rechts veegt, worden uw camera en microfoon automatisch uitgeschakeld.
Tik

om te praten. Tik nogmaals om uw microfoon te dempen.

U kunt de oproep ook beëindigen in de alleenluisterenmodus door

ingedrukt te houden en daarna op Vergadering verlaten te tikken.
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Een vergadering plannen
1. Tik in het startscherm op de knop

Plannen .

2. Als u een uitnodiging om uw Lifesizeextensie te bellen wilt inplannen, kies dan de locatie waarnaartoe gebeld moet worden door op
de zoekbalk te tikken en Bel me rechtstreeks te selecteren of typ een naam in de zoekbalk.
3. Verzend de vergaderuitnodiging per Email, Agenda of Sms om een sms met uw vergaderuitnodiging aan te maken.
Email:

1. Tik op Email.
2. Kies de gewenste emailapp.
3. Voer het emailadres of de emailadressen in.
4. Tik op Verzenden om een uitnodiging voor uw vergadering naar alle deelnemers te versturen.
Agenda:

1. Tik op Agenda.
2. Kies uw agendaapp en voer de vergaderingsgegevens in. Als u de vergadering opslaat, wordt deze toegevoegd aan uw
agenda.
Sms:

1. Tik op Sms. OPMERKING: Geef Lifesize toestemming om smsberichten te versturen en te bekijken.
2. Selecteer de ontvanger(s) uit uw lijst met contactpersonen en tik op Verzenden.

Adresboek
Uw contactpersonen, vergaderingen en kamersystemen zijn samengevoegd in één adresboek. De categorieën zijn van elkaar gescheiden
voor een eenvoudigere navigatie, zodat u sneller vindt waar u naar op zoek bent.
Favorieten
Mijn vergaderingen
Actieve vergaderingen
Gebruik Zoeken om contactpersonen, vergaderingen en kamersystemen te vinden

Als u op een contactpersoon, vergadering of kamersysteem tikt, gaat u naar de fiche hiervan. Hier kunt u:
Bellen
Chatten (als chatten is ingeschakeld)
Een vergadering plannen
Oproepgegevens bekijken
Tik op

om dit toe te voegen aan uw favorieten

Tik op + in de rechterbovenhoek om een menu te openen waarin u het volgende kunt doen:
Een favoriet toevoegen
Een contactpersoon aanmaken
Een vergadering aanmaken

1. Voer een naam voor de vergadering in.
2. Voeg een beschrijving voor de vergadering toe van maximaal 200 tekens.
3. Stel een numerieke beveiligingscode in voor deelname aan de vergadering voor extra veiligheid. De beveiligingscode wordt automatisch
opgenomen in kalender en emailuitnodigingen. Alle deelnemers moeten een numerieke code van 4 tot 10 cijfers invoeren om deel te kunnen
nemen aan de vergadering. OPMERKING: Groepschat is niet beschikbaar in vergaderruimtes die een beveiligingscode gebruiken.
4. Kies een moderator. De moderator kan deelnemers verwijderen en kan alle deelnemers aan een vergadering dempen of die demping opheffen.
5. Kies een spreker: voer de naam in van de persoon die u wilt aanwijzen als spreker. Deelnemers kunnen wel de hoofdspreker zien, maar niet elkaar.
De spreker kan deelnemers verwijderen.
6. Tik op Gereed.
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Chatten
Chat met uw Lifesizecontactpersonen wanneer u maar wilt. U kunt individueel chatten met iemand in uw Lifesizeaccountgroep of deelnemen aan een groepschat in een
vergaderruimte.
Als u met iemand chat, wordt dat chatgesprek weergegeven op de Chatpagina. Op de Chatpagina wordt uw chatgeschiedenis bijgehouden en wordt de meest recente
chat getoond. U kunt chats van de Chatpagina verwijderen, maar hierdoor wordt uw chatgeschiedenis niet verwijderd.
Tik op een vergadering of contactpersoon om te chatten en de chatgeschiedenis te bekijken.
Chats zijn onderverdeeld in Vergaderingen en Contactpersonen.
U kunt op Bewerken tikken om vergaderingen of contactpersonen te verwijderen uit uw chatlijst.

Direct chatten met een contactperoon
U kunt direct na het inloggen in uw Lifesizeapp beginnen met chatten door de zoekoptie te gebruiken.
Zoek op de naam van een contactpersoon of vergadering door de eerste paar letters in te typen in het zoekveld, de naam te selecteren en op
beginnen. De chatpagina wordt geopend om het chatgesprek weer te geven.

te tikken om de chat te

en nieuwe chat eginnen
1. Tik op de navigatiebalk op

Chatten.

2. Tik op de naam van de contactpersoon of tik op

om op de naam van een vergadering of contactpersoon te zoeken. Het conversatiedeelvenster toont het

actieve gesprek. Als er geen actieve conversatie is, toont het Chatvenster altijd de laatste conversatie die u met de geselecteerde contactpersoon of ruimte hebt
gehad.
3. Typ uw chatbericht in het conversatiedeelvenster.OPMERKING: Tik op

om de fiche voor deze contactpersoon of vergadering weer te geven.

4. U kunt een videogesprek beginnen met de contactpersoon met wie u aan het chatten bent door op

te tikken.

en chatgeprek eginnen vanuit uw adreoek
Als u de oproepgegevens van een contactpersoon in uw adresboek bekijkt, kunt een chatgesprek beginnen vanuit de fiche door op

te tikken.

Chatten met een groep in een vergaderruimte
U kunt groepschatten met andere leden van uw Lifesizegroep door samen een vergaderruimte in te gaan. Om deel te nemen aan een groepschat, kiest u de
vergaderruimte en tikt u op . U kunt zowel binnen als buiten een gesprek groepschatten. Mensen buiten uw Lifesizeaccount kunnen niet deelnemen aan de chat en
kunnen de chatconversatie ook niet zien.
Een groepschat beginnen:
Tik op de navigatiebalk op
Tik op de pagina Chatten op

Adresboek, markeer de naam van de vergadering en tik op

.

en voer de naam van de vergadering in.

De chatgeschiedenis wordt bijgehouden in de vergaderruimte, en anderen die later de vergaderruimte binnenkomen, kunnen de chatgeschiedenis lezen. De
chatgeschiedenis kan niet worden verwijderd.
OPMERKING: Chatten is momenteel niet beschikbaar voor vergaderruimtes die een beveiligingscode gebruiken.

Lifesizeapps downloaden
Om tegemoet te komen aan gebruikersvoorkeuren en BYODbeleid (Bring Your Own Device, breng uw eigen apparaat mee) biedt Lifesize
ondersteuning voor een grote verscheidenheid aan apparaten via apps voor Windowspc's, Maccomputers en telefoons en tablets met
Android of iOS, plus een webapp voor Chromebooks en alle andere apparaten die geen apps kunnen downloaden.
Download de Lifesizeapp om te kunnen bellen vanaf al uw apparaten.
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Problemen oplossen
Lifesize biedt statistieken, diagnostiek en servicestatus om toezicht te houden op de Lifesizeclouddienst voor uw bedrijf.
Hulp nodig bij het inloggen?
Diagnostiek verzamelen
Gespreksstatistieken (desktopapp)
Servicestatus van Lifesize
Gebeurteniswaarschuwingen voor Lifesize Icons
Beste praktijken
Als u hier geen antwoord op uw vraag kunt vinden, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van Lifesize in uw regio. Als u meer hulp
nodig hebt, neem dan contact op met de technische dienst van Lifesize.
Sluit u aan bij de Lifesizegemeenschap om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de Lifesizewereld. Schrijf u vandaag nog
in.

xtra training via Lifeize Univerit
Krijg toegang tot video's en trainingscursussen voor onze producten en oplossingen via Lifesize University in de Gemeenschap. Alle niveaus,
van beginners tot gevorderden, komen hier aan bod. Als u dus een doehetzelver bent, dan zijn onze duidelijke en intuïtieve video's ideaal
voor u. Als u liever een wat formelere training op beheerdersniveau wilt volgen, of als u uw hele kantoor in een keer wilt bijscholen, dan zijn we
ook in staat om live sessies aan te bieden via onze virtuele klaslokalen.

Hulp nodig bij het inloggen?
De Lifesizebeheerder voor uw bedrijf stuurt u een uitnodiging waarmee u zich bij de Lifesizegroep van uw bedrijf kunt aansluiten. Volg de
aanwijzingen in de uitnodiging en download de apps die u nodig heeft. Zorg ervoor dat u uw emailadres verifieert voor u uw account
activeert. Als u geen verificatiemail ontvangt, kijk dan ook even in uw spammap.
Als u zich inschrijft op de Lifesizewebsite, wordt u niet verbonden met de groep of het telefoonboek van uw bedrijf. Als u zich heeft
ingeschreven maar de rest van uw bedrijf niet in het telefoonboek terug kan vinden, neem dan contact op met uw beheerder.
Als u zich heeft ingeschreven maar niet kan aanmelden, heeft u misschien de app gedownload of zich met uw Lifesizekamersysteem
verbonden zonder zich voor de Lifesizeclouddienst geregistreerd te hebben. Vraag uw Lifesizebeheerder of deze u een andere uitnodiging
kan sturen.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op Wachtwoord vergeten. We sturen u vervolgens een email waarmee u uw wachtwoord
opnieuw kunt instellen.
Ga hier naartoe om de app voor alle ondersteunde platformen te downloaden.
Als u een beheerder bent, meld u dan aan bij de beheerconsole om uw Lifesizegroep te beheren.

Diagnostische gegevens verzamelen
U kunt gevraagd worden of u diagnistische gegevens uit uw desktopapp wilt verzamelen om een diagnose te maken van een bepaald
probleem.
1. Kies Help vanuit de menubalk in uw desktopapp.
2. Kies Diagnostiek verzamelen
3. Selecteer het probleem dat zich heeft voorgedaan uit de lijst.
4. Voer een beschrijving in van het probleem dat u ondervindt.
5. Klik op Start om een bestand te genereren dat automatisch naar de logserver wordt geüpload of op uw apparaat wordt geplaatst.
6. Als de automatische upload mislukt, zoek dan naar het bestand op uw systeem en verzend het volgens de aanwijzingen van de
ondersteuning voor verdere analyse.

Gespreksstatistieken
U kunt informatie verzamelen tijdens een gesprek. Nadat u het gesprek bent begonnen, kiest u vanuit de Lifesizeapp
Gesprek>Statistieken. OPMERKING: Statistieken verzamelen tijdens een gesprek is niet beschikbaar in de Lifesizewebapp.
De statistieken bevatten informatie over het uitzenden en ontvangen van audio en videogegevens zoals bandbreedte en pakketverlies. Deze
gegevens geven vaak de oorzaak aan van problemen die tijdens een gesprek kunnen optreden. In de statistieken worden ook
verzendgegevens over de weergave opgenomen.
Videostatistieken bevatten o.a.:
resolutie, in pixels, van de verzonden of ontvangen videobeelden
de videocodec
de hoeveelheid videogegevens in kilobits die per seconde zijn doorgegeven
het aantal videoframes in frames per seconde

Audiostatistieken bevatten o.a.:
de gebruikte audiocodec
de hoeveelheid audiogegevens in kilobits die per seconde zijn doorgegeven
het aantal pakketten met audiogegevens in kilobits die per seconde zijn doorgegeven of ontvangen.

Audio en videostatistieken bevatten beide informatie over:
jitter, waarmee de variatie wordt getoond, in milliseconden, in de tijd tussen de ontvangst van pakketten
het aantal pakketten dat hun eindbestemming niet bereikt in het laatste steekproefinterval
het aantal verloren pakketten sinds het begin van het gesprek
het percentage verloren pakketten in het laatste steekproefinterval

Als u de statistieken wilt opslaan, kopieer ze dan naar uw klembord en plak ze vervolgens in een document.

Lifesize servicestatus
De servicestatus van de Lifesizeclouddienst is beschikbaar op status.lifesizecloud.com. Het systeem verzendt meldingen over gepland
onderhoud en systeemonderbrekingen.
U kunt zich inschrijven om updates te ontvangen voor de volgende onderdelen:
Managementconsole

De webdienst die toegang biedt tot de beheerconsole voor gebruikers en beheerders.

Functie voor gespreksbeheer

Hier kunt u terecht voor de registratie van apparaten en chat en gespreksbeheer.

Functie voor bellen in meerdere richtingen

Biedt verschillende mogelijkheden voor groepsgesprekken.

Functie voor PSTNgesprekken

Meldt de gespreksstatus van inkomende PSTNgesprekken.

De verschillende soorten status zijn:
Operationeel: alle servers werken.
Gedeeltelijke onderbreking of slechtere prestaties: sommige servers zijn uitgevallen, maar de service is nog steeds operationeel.
Grote storing: alle servers zijn uitgevallen.

Beste praktijken
Voor een optimale werking van Lifesize dient u de beste praktijken te volgen zoals deze door de fabrikant van uw systeem worden
aanbevolen.

Audio
Andere bellers kunnen me niet horen
Sommige Macapparaten vragen om uw toestemming voor toegang tot de microfoon wanneer u de Lifesizeapp voor het eerst gebruikt. Als u
per ongeluk Nee kiest, dan kunnen andere bellers uw audio niet horen.
Oplossing: Selecteer Instellingen > Privacy > Microfoon en schakel de Lifesizeapp in.

Bedrade koptelefoons
Gebruik bedrade headsets voor een optimaal geluid met desktop en mobiele clients. Als u een koptelefoon gebruikt met twee connectoren
op Macapparaten met maar één analoge koptelefoonaansluiting, dan moet u deze aansluiten met een TRRSconverter.

Ruisonderdrukking
Voor een optimale geluidskwaliteit moeten Macgebruikers de Appleoptie voor ruisonderdrukking op de microfoon inschakelen.

Video
Zorg ervoor dat het systeem de best mogelijke beeldkwaliteit behoudt door de belichting en achtergrondkleuren in uw omgeving indien nodig
te wijzigen, of door de camerainstellingen volgens de aanbevelingen van uw leverancier aan te passen.

xtra training via Lifeize Univerit
Krijg toegang tot video's en trainingscursussen voor onze producten en oplossingen via Lifesize University in de Gemeenschap. Alle niveaus,
van beginners tot gevorderden, komen hier aan bod. Als u dus een doehetzelver bent, dan zijn onze duidelijke en intuïtieve video's ideaal
voor u. Als u liever een wat formelere training op beheerdersniveau wilt volgen, of als u uw hele kantoor in een keer wilt bijscholen, dan zijn we
ook in staat om live sessies aan te bieden via onze virtuele klaslokalen.

Een probleem/feedback melden
In de bètaversie van de nieuwe Lifesizeapp gebruikt u de onderstaande knop om eventuele problemen te melden of suggesties in te dienen met betrekking tot onze nieuwe
webapp. Uw feedback is enorm belangrijk voor ons.
Klik hieronder om ons te helpen onze nieuwe webapp te verbeteren door ons een email met uw feedback te sturen.

Hoe meld ik een proleem
Vermeld de volgende informatie in uw email om ons te helpen een oplossing voor uw probleem te vinden:
Naam
Bedrijf
Beschrijving van het probleem
Stappen die genomen moeten worden om het probleem te reproduceren
Bent u een gebruiker of een beheerder?
Welke browser gebruikt u?
Screenshot van het probleem (indien van toepassing)
Laat ons weten of Lifesize contact met u kan opnemen om zo nodig meer informatie over het probleem op te vragen.
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