Beheerconsole
Gebruik de webgebaseerde beheerconsole op manage.lifesizecloud.com om gebruikers, vergaderingen en kamersystemen te beheren en
algemene instellingen te configureren.
Vanuit de beheerconsole kunnen beheerders gebruiks en kwaliteitsgegevens controleren, zoals deelname aan vergaderingen per gebruiker
en kamer, duur van gesprekken en systeemgebruik vanuit het dashboard. Ook kunt u hier gedetailleerde geschiedenis en
activiteitsrapporten downloaden.

Aan de slag
Welkom bij Lifesize!
Met de volgende onderwerpen kunt u snel aan de slag met Lifesize.
Netwerkpoorten openen
Uw account configureren

Bekijk de volgende video voor meer informatie over de Lifesizebeheerconsole.

An error occurred.
Unable to execute JavaScript.

Uw Lifesizevergaderruimtesysteem moet ingesteld worden? Zie de Lifesize Iconhulp.

Firewall configureren
HTTP- en HTTP-verkeer wedient
Voor normaal HTTP en HTTPSwebverkeer op standaardpoorten kunt u best een domeinnaam als wildcard gebruiken voor uw whitelist. Laat
in het bijzonder uitgaand verkeer toe naar elke *.lifesizecloud.com en *lifesize.comURL in uw webproxydienst of equivalente
netwerkapparaat.
Lifesize verschaft een lijst met subdomeinen die het gebruikt. Klanten worden ten minste zeven (7) dagen op voorhand op de hoogte gebracht
bij een update van de lijst met subdomeinen.

Media en ander verkeer
Voor elk onderdeel van de dienst waarvoor ander verkeer dan HTTP of HTTPS nodig is, heeft Lifesize een DNSrecord met alle openbare IP
adressen voor die dienst die dezelfde poortvereisten hebben. Lifesize werkt deze DNSrecords bij wanneer IPadressen veranderen. Klanten
kunnen hun firewalls eenmalig configureren om de DNSrecords op te vragen en hun configuratie dynamisch bij te werken wanneer de DNS
records veranderen. Veel firewalls hebben voor deze functie een andere implementatie. Zo kunnen apparaten van Cisco ASA worden
geconfigureerd met behulp van de FQDN ACLfunctie.
De TimeToLive (TTL) van de DNSrecords wordt geconfigureerd op basis van hoe regelmatig er naar verwachting veranderingen zullen
plaatsvinden in elke dienst. Hoewel veel firewalls de mogelijkheid bieden om de levensduur van een DNSrecord in te stellen in plaats van de
TTL te gebruiken, zal dit waarschijnlijk connectiviteitsproblemen opleveren met de Lifesizeclouddienst; daarom is dit dan ook niet
aangeraden.
Alle DNSrecords voor Lifesize worden gehost in de Route53dienst in Amazon Web Services (AWS). AWS Route53 wordt wereldwijd
gebruikt en biedt een betrouwbare, veilige DNSimplementatie met uitstekende prestaties.
Zie Netwerkpoorten openen voor meer informatie.

Netwerkpoorten openen
Algemene firewall- en weprox-intellingen
De volgende tabel geeft een overzicht van de vereiste firewall en webproxyinstellingen voor:
Lifesizesystemen en apps die verbonden zijn met de Lifesizecloudservice
Microsoft Skype for Business Online
Lokaal Microsoft Lync 2013 en Skype for Business
Gastsystemen van derden die SIP gebruiken
Gastsystemen van derden die H.323 gebruiken
Configureer uw firewall om uitgaande toegang vanaf uw netwerk toe te staan naar de volgende bestemmingen en poorten.
OPMERKING: de volgende poorten vereisen een stateful firewall waarop symmetrisch UDP is ingeschakeld.
BronIP

Alle

Bronpoorten

TCP: alle

DoelIP
*.lifesize.com
*.lifesizecloud.com
*.walkme.com
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com
cloudfront.net
pmi.flowplayer.com

Doelpoorten

TCP:80, 443

TCP: 443, 3478
TCP: alle
Alle

UDP: alle

fwa.lifesizecloud.com

Alle

UDP: alle

UDP: alle

UDP: alle

TURNdienst  pointtopoint
ondersteuning voor
eindpunten in verschillende
netwerken

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

SIPdienst

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

Mediadienst

TCP: alle
Alle

Lifesizewebdiensten en
andere webdiensten gebruikt
door Lifesizeeindpunten

TCP: 5060, 5061

TCP: alle
Alle

UDP: 443, 3478, 30000
32000

Beschrijving

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

WebRTCrelaydienst

Alle

UDP: alle

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

Mediarelaydienst

Alle

TCP: alle

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

Aanwezigheids en
chatdienst

TCP: 3000050000

TCP: alle
Alle clients

UDP: alle

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
Edgeserver

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: alle
Alle

UDP: alle

UDP: alle

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: 3000032000

Microsoft Lync 2013 en
Skype for Business
gatewaydienst

Microsoft Lync 2013 en
Skype for Business
gatewaydienst

Tunneldienst voor web en
desktopapps

TCP: 1720, 1000028000

TCP: alle
Alle

UDP: 3000050000

fwi.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

H.323dienst

TCP: 1720, 1000028000

TCP: alle
Alle

fwi.lifesizecloud.com

UDP: alle

TCP: alle
Alle

fwj.lifesizecloud.com

UDP: alle

UDP: 1000028000

TCP: 443, 1720, 5060, 5061,
1000016000, 35061
UDP: 5060, 1000028000

H.323dienst

Bestaande knooppuntservers
voor gespreksbeheer

Klantpecifieke firewall- en weprox-intellingen
Als u integratie van derden heeft voor goedgekeurde apparaten van Cisco® en Polycom®, dan krijgt u een IPadres van de H.460server.
Configureer uw firewall om uitgaande toegang vanaf uw netwerk toe te staan naar de volgende bestemmingen en poorten.
OPMERKING: de volgende poorten vereisen een stateful firewall waarop symmetrisch UDP is ingeschakeld.
BronIP

Bronpoorten

DoelIP

Doelpoorten

Beschrijving

Systeem voor derde partijen

UDP: 1719

Lifesize H.460server

UDP: 1719

H.460/RASsignalisering

Systeem voor derde partijen

TCP: alle

Lifesize H.460server

TCP:1720

H.460/H.225.0/Q.931
signalering
gespreksinstelling

Systeem voor derden

TCP: alle

Lifesize H.460server

TCP: 2000020200

H.460/H.245signalering
gespreksbediening

Systeem voor derden

UDP: alle

Lifesize H.460server

UDP: 6768, 6769

H.460.19 multiplexing
RTP/RTCPmedia. SRTP
wordt gebruikt indien het
apparaat van derden is
geconfigureerd voor
versleuteling.

Systeem voor derden

TCP: alle

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

Geverifieerde LDAP (niet
TLS)telefoonboekdiensten

Systeem voor derden

TCP: alle

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

Geverifieerde LDAPS (TLS)
telefoonboekdiensten

Systeem van derden

TCP: alle

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

Geverifieerde SOAP (HTTP)
telefoonboekdiensten

Systeem voor derden

TCP: alle

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

Geverifieerde SOAP
(HTTPS)
telefoonboekdiensten

Subdomeinen
Sommige firewallsystemen zijn niet in staat om wildcards op een toegestane lijst te zetten. Daarom is het soms noodzakelijk om alle
subdomeinen afzonderlijk op de toegestane lijst zetten.
Meer informatie over firewallinstellingen vindt u op de pagina Netwerkpoorten openen.

*.lifeizecloud.com
Hieronder vindt u een lijst met subdomeinen die u alleen moet toevoegen als u niet de *.lifesizecloud.comwildcards op de whitelist kunt
opnemen:
Lijst met subdomeinen

Toepassing van subdomein

api.lifesizecloud.com

Toegang tot API in Beheerconsole

calendarservice.lifesizecloud.com

Agendadienst Icon

call.lifesizecloud.com

Pagina Bel me

callmanager.lifesizecloud.com

Cloudbrowser/desktopclients die directe media ondersteunen

cdn.lifesizecloud.com

Automatische softwareupdates Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Datawarehouse

direct.lifesizecloud.com

Voor directe media

directory.lifesizecloud.com

Adresboekdienst Beheerconsole

download.lifesizecloud.com

Downloaden van de toepassing en updates

eblogin.lifesizecloud.com

Afgeschaft

ecommerce.lifesizecloud.com

Ecommerce

galapi.lifesizecloud.com

Dashondersteuning

guest.lifesize.com

Inbellen voor gasten

images.lifesizecloud.com

Wordt gebruikt in de Beheerconsole

launch.lifesizecloud.com

Webapp Internet Explorer

live.lifesizecloud.com

Opnamedienst

local.lifesizecloud.com

Desktopservices

login.lifesizecloud.com

Inloggen bij de webapp

lync.lifesizecloud.com

Interoperabiliteit met Skype for Business

manage.lifesize.com

Beheren van Lifesize Cloud, koppelen van Icon

manage.lifesizecloud.com

Beheerconsole

mediastats.lifesizecloud.com

Gespreksstatistieken klant

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Microdienst voor Client

outlook.lifesizecloud.com

Invoegtoepassing Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuratie HD Phone

outlook.lifesizecloud.com

Invoegtoepassing Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuratie HD Phone

present.lifesizecloud.com

Draadloos delen met Dash

primlb.lifesizecloud.com

Chatdienst in toepassing

shop.lifesizecloud.com

Ecommerce

software.lifesize.com

Licentieserver die gebruikt wordt door Lifesize Icon
kamersysteemmodellen

stream.lifesizecloud.com

Toegangspunt voor bekijken van livestreams

webapp.lifesizecloud.com

Webappdienst

webmodule.lifesizecloud.com

Desktopclient

*.aptrinic.com
Hieronder vindt u een lijst met subdomeinen die u alleen moet toevoegen als u niet de *.aptrinsic.comwildcards op de whitelist kunt zetten:
Lijst met subdomeinen

Toepassing van subdomein

app.aptrinsic.com

Gainsightpagina in Beheerconsole

websdk.aptrinsic.com

Gainsightpagina in Beheerconsole

esp.aptrinsic.com

Gainsightpagina in Beheerconsole

*.amazonaw.com
Hieronder vindt u een subdomein dat u alleen moet toevoegen als u niet de *.amazonaws.comwildcards op de whitelist kunt zetten:
Lijst met subdomeinen

Toepassing van subdomein

s3uswest2.amazonaws.com

Updaten toepassing en ophalen Iconachtergrond

*.google.com
Hieronder vindt u een lijst met subdomeinen die u alleen moet toevoegen als u
de *.google.comwildcards niet op de whitelist kunt zetten:
Lijst met subdomeinen

Toepassing van subdomein

accounts.google.com

Aanmelden bij Google

apis.google.com

APItoegang

content.googleapis.com

APItoegang

Accountconfiguratie
Configureer uw Lifesizeapp om de Lifesizecloudservice naadloos te integreren in uw bedrijfsomgeving.
Kiezen vanuit email inschakelen
Federatie Microsoft Lync 2013 en Skype for Business 2015
Federatie Skype for Business Online

Agendaintegratie configureren
Lifesize kan integreren met het mailagendasysteem van uw voorkeur. Om uw Lifesize Icons in de beheerconsole te kunnen abonneren op de agendaservice, moet u de
integratie correct geconfigureerd hebben.
Voor het instellen van de integratie bestaat er best een toegewijd postvak voor het kamersysteem en moeten de toegangsgegevens voor uw agendaprovider correct
geconfigureerd zijn.
Meer informatie over het aanmaken van een postvak voor een vergaderruimte in Microsoft® Office® 365
Meer informatie over het aanmaken van een postvak voor een vergaderruimte in Microsoft® Exchange Server 2013 en 2016
Meer informatie over het aanmaken van een postvak voor een vergaderruimte in G Suite (voorheen Google Apps for Work)

Uw Lifesize Icon moet ook gekoppeld zijn aan uw vergaderruimte. Meer informatie.

Voor Microoft Office 365 en Microoft xchange erver
Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Office 365 of Microsoft Exchange Serveraccount nodig.
Nadat u de agendaintegratie geconfigureerd heeft, kunt u Lifesize Icons abonneren op de agendaservice.

Voor G uite (voorheen Google App for Work)
Wanneer u dit voor de eerste maal instelt, moet u de API's van G Suite inschakelen zodat Lifesize kan communiceren met de dienst van Google. Meer informatie.
Nadat u de agendaintegratie geconfigureerd heeft, kunt u Lifesize Icons abonneren op de agendaservice.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over hoe u uw agenda kunt integreren met de Lifesizeapp.

Kiezen vanuit email inschakelen
DNS SRVrecords configureren om kiezen vanuit email mogelijk te maken voor de Lifesizegebruikers van uw bedrijf.
In het volgende voorbeeld worden alle SIP en H.323oproepen naar elk van de @myCompany.comadressen omgeleid naar
lifesizecloud.com.
OPMERKING: alle afsluitende punten (.) zijn opzettelijk en vereist.
; SRVrecords
_sip._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
Lifesizeapps bieden ondersteuning voor Skype for Business 2015 en Microsoft Lync 2013. Indien uw installatie niet is geconfigureerd als
een open federatie, moet u lync.lifesizecloud.com toevoegen als federatieve partner. U heeft ook nodig:
Een openbaar uitgegeven certificaat dat is geïnstalleerd op de Edgeserver
Ga voor informatie over het configureren van uw firewall naar het gedeelte Microsoft Lync en Skype for Business in Netwerkpoorten openen.
Bijgewerkt SRVrecord voor uw Lyncdomein

Microoft Lnc 2013-federatie
Voor het instellen van federatie tussen uw Lync 2013server en de Lifesizecloudservice volgt u deze stappen:
1. Log in op de Microsoft Lync Front End of Standard Edition Server en open het Microsoft Lyncconfiguratiescherm.
2. In het Microsoft Lyncconfiguratiescherm selecteert u Federatie en externe toegang.
3. In het paneel Extern toegangsbeleid schakelt u Federatieve gebruikerstoegang in. Klik op Bewerken > Details weergeven en
selecteer Communicatie met federatieve gebruikers inschakelen.
4. In het paneel Access Edgeconfiguratie selecteert u Federatie inschakelen en Partnerdomeindetectie inschakelen.
5. Voeg in het paneel Federatieve SIPdomeinen een nieuw domein toe dat wijst naar lifesizecloud.com. De Access Edgeservice
(FQDN) is lync.lifesizecloud.com.

Federatie Skype for Business Online
De Lifesizeclouddienst biedt ondersteuning voor Skype for Business Online.
Indien uw Skype for Business Onlineinstallatie niet is geconfigureerd als een open federatie, moet u lifesizecloud.com toevoegen als
federatieve partner door in te loggen in het beheercentrum van Skype for Business en lifesizecloud.com toe te voegen als toegestaan
domein.
Ga voor informatie over het configureren van uw firewall naar het gedeelte Skype for Business Online in Netwerkpoorten openen.
Het lokale netwerk waarop de Skype for Businessclient zich bevindt, moet ook uitgaand UDP toestaan.

Directe media
Point-to-point-oproepen en directe media
Een pointtopointverbinding is een communicatiepad tussen twee knooppunten of eindpunten. Pointtopointoproepen tussen Lifesize
clients kunnen media (audio, video en inhoud) versturen via uw bedrijfsnetwerk, of rechtstreeks tussen uw thuiskantoor en bedrijfsnetwerken
zonder dat de media via de cloudgebaseerde service van Lifesize moet worden geleid.
Pointtopoint ZONDER directe media

Pointtopoint MET directe media

Door verbinding te maken via uw bedrijfsnetwerk, of een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen met thuiskantoren of andere lokale
netwerken waar mogelijk, wordt het pad tussen de apparaten verkort, wat de latentie verlaagt en de oproepkwaliteit verbetert. De meer
rechtstreekse route helpt ook onnodig gebruik van uw internetverbinding te vermijden wanneer u op dezelfde locatie een verbinding maakt, of
wanneer er een logischer pad beschikbaar is. In deze pointtopointscenario's verloopt het verkeer nog steeds via de Lifesizeservers, maar
bestaat dit verkeer slechts uit een kleine hoeveelheid gegevens in vergelijking met de realtime media.
Als de pointtopointoproep escaleert, of als audio of video getranscodeerd moeten worden, stuurt de client de media automatisch door naar
de frontend servers van Lifesize, zonder vertraging of onderbreking.
Lifesize maakt gebruik van een vorm van Interactive Connectivity Establishment (ICE), waarbij automatisch het beste pad voor het
gegevensverkeer wordt bepaald in pointtopointscenario's tussen Lifesizeclients. ICE formuleert een logische benadering om de beste
route te bepalen voor de media, met zo weinig mogelijk hops of apparaten die het moet passeren. Door gebruik te maken van technieken
zoals Session Traversal Utilities for NAT (STUN) en Traversal Using Relay around NAT (TURN) via zowel UDP als TCPverbindingen op
volgorde, bepaalt ICE aan de hand van een eliminatieproces het optimale pad voor uw oproepmedia.
Hieronder volgt het stapsgewijze proces waarmee een client voor directe media van Lifesize een verbinding tot stand probeert te brengen:
OPMERKING: Raadpleeg Netwerkpoorten openen (poorten 3478 en 443) en IPadressen voor meer informatie over het verifiëren van
firewallinstellingen voor directe media.
1. DIRECTE MEDIA (lokale media)  De client probeert de media eerst rechtstreeks via UDP over het lokale netwerk te versturen, om
de peer client te bereiken zonder een firewall te passeren. Als dit pad niet mogelijk is, probeert het systeem de volgende stap.
2. DIRECTE MEDIA (STUN Reflexive)  Wanneer een lokale route niet mogelijk is, probeert de client de media via UDP te versturen
door de lokale firewall, en daarna rechtstreeks over het internet naar de firewall aan de andere kant. Als dit proces mislukt, probeert
het systeem de volgende stap.
3. DIRECT MEDIA (TURN via UDP) – Als zowel de rechtstreekse als de STUN Reflexiveroutes onmogelijk zijn, probeert de client
door de lokale firewall heen via UDPpoort 3478 verbinding te maken met de dichtstbijzijnde TURNserver om het verkeer zo (of via
proxy) naar de client aan de andere kant te sturen en de frontend servers van Lifesize te vermijden. Als dit proces mislukt, probeert
het systeem de volgende stap.
4. RELAYED (UDP) – Als het niet mogelijk is om een verbinding te maken voor directe media (UDP 3478 is uitgaand geblokkeerd, de
TURNservers voor directe media zijn ontoegankelijk of audio/video moet getranscodeerd worden), dan probeert de client het
verkeer te versturen via de frontend servers van Lifesize met gebruik van UDPpoorten binnen een bereik van 1000028000.
5. RELAYED (TURN via TCP)  Als uitgaande UDPverbindingen niet zijn toegestaan vanuit het lokale netwerk, wordt de media via
TCPpoort 443 (TURN) door de lokale firewall heen naar de frontendservers van Lifesize gestuurd, en vervolgens naar de client aan
de andere kant.

TCPpoort 443 (TURN) door de lokale firewall heen naar de frontendservers van Lifesize gestuurd, en vervolgens naar de client aan
de andere kant.

Neem voor meer informatie over de verschillende direct mediascenario's contact op met de technische ondersteuning van Lifesize.

Accountinstellingen
Configureer instellingen voor uw Lifesizeaccount in de beheerconsole.
Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

Accountgegevens
Algemene instellingen
Vergaderinstellingen
Apparaatinstellingen
Downloads
Eenmalige aanmelding (indien ingeschakeld)
Samenvoegingsverzoeken

Accountgegevens
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Accountgegevens.

Accounttype en functies
Bekijk uw accounttype, verlengingsdatum en upgradeopties en vind informatie over de functies van uw account.

Accounts samenvoegen
Beheerders van een gratis of proefaccount kunnen verzoeken om hun account samen te voegen met een bestaand Lifesizeaccount. Voer het
emailadres in van de beheerder van het Lifesizeaccount waar u lid van wilt worden. Klik op Verzoek versturen. Hierna wordt het verzoek in
behandeling genomen. Zie Samenvoegingsverzoeken voor meer informatie.

Accountondersteuning
U kunt de ondersteuning van Lifesize tijdelijk toegang geven tot uw account om een probleem op te lossen door een tijdelijke toegangscode
te genereren.

Algemene instellingen
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
Standaardtaal: kies de standaardtaal voor uw account. Gebruik de groepstaal voor de volgende scenario's:

Voor nieuwe gebruikers is de standaardtaal van de app de systeem of browsertaal van de gebruiker. Als Lifesize de systeem
of browsertaal niet vindt of ondersteunt, dan wordt de standaard groepstaal weergegeven. Gebruikers kunnen ervoor kiezen
om hun persoonlijke taal voor de app naar een van de ondersteunde talen te veranderen.
De emails voor gebeurteniswaarschuwingen voor Icon gebruiken de groepstaal. Als dit ingeschakeld is en van toepassing is
op uw account, dan worden alle emailwaarschuwingen voor kamersystemen verzonden in de taal aangegeven in de
groepstaalinstellingen.

Chat: chat in of uitschakelen voor alle gebruikers in uw account.
Opnemen en delen: configureer opnameopties en stel deelmachtigingen in.

Opnemen toestaan: staat het opnemen van gesprekken, vergaderingen en Live Streamgebertenissen toe.

Openbaar delen van opnames toestaan: geeft aan of gebruikers opnames van gesprekken en vergaderingen buiten de
groep kunnen delen met een openbare link. De eigenaar van de vergadering of de opname bepaalt het publiek binnen de
Lifesizegroep. OPMERKING: opnemen moet ingeschakeld zijn voor uw account.

Domeinenfilter: Beperkt de accounts van nieuwe gebruikers tot specifieke domeinen voor extra beveiliging. Gebruikers die proberen
lid te worden van uw account met een emailadres dat geen deel uitmaakt van dit domein, ontvangen een foutbericht. Door
bijvoorbeeld @bedrijfsnaam.com in te voeren in het veld, kan er geen nieuw gebruikersaccount worden aangemaakt met een ander e
maildomein dan @bedrijfsnaam.com. Als beheerder kunt u nieuwe gebruikers met geautoriseerde emailadressen automatisch
goedkeuren en voorkomen dat nieuwe gebruikers zonder geautoriseerde emailadressen aan uw account worden toegevoegd.

Chatintegratie: maakt integratie met uw bestaande Microsoft Teams of Slackaccounts mogelijk.

Vergaderinstellingen
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Vergaderinstellingen.
Telefoonnummers: als audioconferenties zijn inbegrepen in uw abonnement, kunt u inbelnumers toevoegen aan uw
vergaderuitnodigingen.
Selecteer een hoofdnummer en maximaal drie extra telefoonnummers die worden weergegeven in kalender en emailuitnodigingen en
op de Bel mepagina voor gastgebruikers. Als u geen hoofdnummer kiest, wordt standaard het Amerikaanse telefoonnummer
weergegeven. Het hoofdnummer verschijnt ook in Mijn profiel in de Lifesizeapp en in Mijn infoscherm op Lifesize Icons en Lifesize
Phones.

Uitnodigingen vergadering: kies welke informatie wordt weergegeven in de uitnodigingen voor uw vergadering.

Beveiligingscodes voor vergaderingen weergeven in alle uitnodigingen voor vergaderingen: optie om beveiligingscodes in
alle uitnodigingen voor vergaderingen weer te geven, zelfs als u niet de eigenaar van de vergadering bent. Beveiligingscodes zijn
optioneel en zijn niet vereist voor vergaderingen. LET OP: De eigenaar van een vergadering kan de beveiligingscode altijd zien. Als de
beveiligingscode verborgen is, moeten andere gebruikers of deelnemers contact opnemen met de eigenaar van deze beschermde
vergadering.
Andere manieren om te bellen: optie om een link toe te voegen voor andere manieren om te bellen.
Skype for Business: optie om een link toe te voegen om deel te nemen aan uw vergadering vanaf uw Skype for Businessapp (add
on voor Skype for Business vereist).
Bellen vanuit een vergaderruimte: optie om informatie toe te voegen over hoe u deel kunt nemen aan een vergadering vanuit een
Lifesizevergaderruimte.

Vergaderlayout: kies standaard schermlayouts die gebruikt worden voor alle gesprekken en vergaderingen.
Optie 1: geeft degene die aan het woord is meer ruimte in de layout.

Vergaderlayout: kies standaard schermlayouts die gebruikt worden voor alle gesprekken en vergaderingen.
Optie 1: geeft degene die aan het woord is meer ruimte in de layout.
Optie 2: geeft alle deelnemers evenveel ruimte in de layout tot er meer dan 4 deelnemers zijn, daarna wordt degene die aan het
woord is groter weergegeven.

Inactieve vergaderingen: stel het aantal dagen in waarna inactieve vergaderingen verlopen en automatisch verwijderd worden.
Om uw Lifesizeadresboek opgeruimd te houden, bieden we een opruimfunctie die inactieve vergaderingen automatisch verwijdert.
U kunt aangeven tot hoeveel dagen na de laatste activiteit u een vergadering wilt bewaren. Nieuwe accounts hebben als
standaardinstelling nul dagen. U kunt een maximum van 365 dagen instellen. OPMERKING: als u het aantal dagen op nul instelt,
verlopen uw vergaderingen nooit.
Een label verloopt binnenkort wordt weergegeven naast vergaderingen die verlopen binnen zeven dagen of het aantal dagen dat u
hebt ingesteld, indien dat minder is dan zeven. De vergadering wordt verwijderd wanneer de vergadering verloopt. Door een oproep
naar de vergaderruimte wordt de vergadering opnieuw actief. Als u uw muisaanwijzer over het label beweegt, wordt het aantal dagen
weergegeven voordat de inactieve vergadering verloopt. U kunt de zoekfunctie gebruiken om vergaderingen te vinden die binnenkort
verlopen door in het zoekveld "verloopt binnenkort" te typen.
Als het verloopinterval wordt gewijzigd in een korter interval, dan wordt in een controlevenster een lijst weergegeven van
vergaderingen die als gevolg van de wijziging zullen worden verwijderd. Klik op Verwijderen om de inactieve vergaderingen te
verwijderen. Als u niet wilt dat een vergadering wordt verwijderd, klikt u op Annuleren en gebruikt u vervolgens de vergadering door in
te bellen of te chatten. Daardoor wordt de verloopteller opnieuw ingesteld.
Als u een verloopinterval instelt van minder dan zeven dagen, dan wordt het label weergegeven op het exacte aantal dagen dat u
hebt ingesteld voor het interval.
Een vergadering zonder laatst gebruikte datum wordt niet verwijderd. Als u bijvoorbeeld een vergadering aanmaakt, maar daarna
geen gebruikmaakt van de bel of chatfunctie, heeft die vergadering geen laatst gebruikte datum.

Iconinstellingen
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Iconinstellingen.
Gebeurteniswaarschuwingen Lifesize Icon inschakelen: voer een emailadres in, zodat Lifesize waarschuwingen voor
systeemgebeurtenissen kan versturen. U kunt het emailadres van een gebruiker opgeven of een apart emailaccount instellen speciaal voor het
ontvangen van waarschuwingen. U zou waarschuwingen ook direct naar uw probleemticketsysteem kunnen sturen.
Aangepaste Iconachtergronden: kies de achtergrond van uw voorkeur voor uw Lifesize Icons of selecteer Geen achtergrond. Als u een
aangepaste achtergrondafbeelding wilt in plaats van de standaard Lifesizeafbeelding, dan kunt u de afbeelding van uw keuze opzoeken en
uploaden. Het afbeeldingsbestand moet in PNGindeling geüpload worden. Zie voor meer informatie Uw Lifesize Iconsystemen aanpassen.

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!

Gebeurteniswaarschuwingen voor Lifesize Icons
Lifesize maakt het gemakkelijk om proactief de gezondheid van uw Lifesize Icons te bewaken. Lifesize monitort toestanden en waarschuwt
direct met emailmeldingen als er waarschuwingssituaties worden gedetecteerd. Waarschuwingsmeldingen worden ingesteld in de
beheerconsole.
Lifesize waarschuwt in de volgende situaties:
Soort gebeurtenis

Beschrijving

Offline

Deze Lifesize Icon is meer dan 3 minuten offline.

Offline

Deze Lifesize Icon is meer dan 40 minuten offline sinds het begin van
een softwareupgrade.
De verbinding met de microfoon is sinds meer dan 3 minuten
verbroken.

Verbinding microfoon
verbroken
Verbinding scherm verbroken

De verbinding met het scherm is sinds meer dan 3 minuten
verbroken.

Verbinding telefoon verbroken

De verbinding met de telefoon is sinds meer dan 3 minuten verbroken.

SIPregistratie mislukt

De verbinding met SIPregistrar 2 is sinds meer dan 3 minuten
verbroken.

Groot audiopakketverlies

Het gesprek heeft een audiopakketverlies van meer dan 3%.

Kritiek audiopakketverlies
Groot videopakketverlies
Kritiek videopakketverlies

Het gesprek heeft een audiopakketverlies van 100%.
Het gesprek heeft een videopakketverlies van meer dan 3%.
Het gesprek heeft een videopakketverlies van 100%.

Waarchuwingen intellen
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Iconinstellingen en dan Waarschuwingen inschakelen.
4. Voer het emailadres in waar Lifesize waarschuwingen naartoe moet sturen.
5. Klik op Updaten.
Tip: overweeg het gebruik van een apart emailaccount om emailwaarschuwingen naartoe te sturen. Grote organisaties met meerdere Icons
kunnen overwegen om emailwaarschuwingen naar hun ticketsysteem te versturen.
OPMERKING: u kunt op elk gewenst moment de status van een Icon controleren door in de beheerconsole naar de pagina
Kamersystemen te gaan.
Zie Netwerkpoorten openen om te controleren of uw firewall uitgaand verkeer toestaat van uw netwerk naar de betreffende doelpoort voor het
monitoren van de gezondheid van Lifesize Icons.

Uw Lifesize Iconsystemen aanpassen
Als u Lifesize Iconsystemen heeft die op de Lifesizecloudservice zijn aangesloten, kunt u een aangepaste achtergrondafbeelding uploaden.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Iconinstellingen.
4. Scroll naar het gedeelte Aangepaste Iconachtergronden en selecteer Aangepaste achtergrond. Sleep vervolgens het bestand om
te uploaden of klik op Bladeren en zoek het afbeeldingsbestand.
Het bestand moet in PNGindeling geüpload worden.
5. Klik op Updaten om het bestand te uploaden naar uw Lifesize Iconsystemen.
De aangepaste achtergrondafbeelding wordt weergegeven op alle Lifesize Iconsystemen wanneer ze niet in gesprek zijn. Als de gebruiker
op een knop op de Lifesize Phone of de afstandsbediening drukt, toont het systeem het beeld van de eigen camera. Indien u een dubbel
scherm in uw vergaderruimte heeft, wordt de achtergrondafbeelding op beide schermen weergegeven.
U kunt de afbeelding wijzigen door een nieuw bestand met een andere aangepaste afbeelding te uploaden.
Als u de afbeelding van uw Lifesize Iconsystemen wilt verwijderen, selecteert u Geen achtergrond en klikt u op Updaten.

MSI voor desktopapp van Lifesize
Het Window-intallatieprogramma (MI) van Lifeize geruiken en aanpaen
Download het configureerbare MSIbestand voor de Windowsversie van de nieuwe desktopapp van Lifesize op http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Bij het uitvoeren kopieert de MSI het bestand lifesize_app.exe en het (ingesloten) bestand settings.json naar de map
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Er wordt ook een "Run"sleutel toegevoegd aan het Windowsregister dat dit installatieprogramma
na het inloggen uitvoert.
Wanneer de gebruiker daarna weer inlogt (na uitgelogd of het systeem opnieuw opgestart te hebben), wordt lifesize_app.exe uitgevoerd en
de Lifesizetoepassing geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Daarna wordt de Lifesizetoepassing zelf uitgevoerd, die het
bestand settings.json vanuit %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer kopieert naar de map %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings
en daarna opent met die instellingen. Het tijdstempel op het bestand settings.json is niet de huidige datum/tijd, wat aangeeft dat dit proces
met succes is voltooid.
Om de standaardinstellingen te veranderen, kan een ITorganisatie de MSI demonteren met 'dark.exe' en het ingesloten instellingenbestand
wijzigen. In plaats daarvan kunnen wij ook de WIXbron zelf en/of het .wixobjbestand leveren, zodat alleen linking/light.exe (niet
compiling/candle.exe) nodig is.
Houd er rekening mee dat het MSIinstallatieprogramma slechts een middel is om het installatieprogramma voor de app te distribueren. De
app wordt nog steeds geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA% via het installatieprogramma in de map %PROGRAM FILES% en wordt zoals
gewoonlijk geüpdatet binnen %LOCALAPPDATA%.

Vooreeld
Dit is een van de vele manieren om het .MSIbestand te 'bewerken' zodat het met aangepaste instellingen kan worden gedistribueerd binnen
een organisatie. Dit dient slechts als voorbeeld/richtlijn voor ITafdelingen omdat dit onderdeel van een standaard is en niet specifiek voor
Lifesize is.
Stap

Opdracht

Download en installeer de WiXtoolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Voeg het pad van de WiXtoolset toe aan het systeempad

set path=%path%;%WIX%\bin

Download de LifesizeMSI naar een specifiek pad, bijvoorbeeld c:\msi\Lifesize.msi
Ga naar de map waarin de MSI is gedownload

cd c:\msi

Extraheer cabinetinhoud en WiXbronbestand uit MSI (gebruik dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Bewerk het bestand .\File\settings.json naar believen. Zorg ervoor dat de JSONopmaak intact
blijft.

Verwerk en compileer WiXbronbestand

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Link, bind en maak het nieuwe Windows Installerbestand (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Nu hebt u een nieuw Windows Installerbestand (MSI) met uw aangepaste instellingen, dat naar de rest van de organisatie kan worden
gedistribueerd. Het MSIbestand dat u zojuist hebt aangemaakt, kunt u ondertekenen met behulp van uw eigen certificaat en signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI voor desktopapp van Lifesize
Het Window-intallatieprogramma (MI) van Lifeize geruiken en aanpaen
Download het configureerbare MSIbestand voor de Windowsversie van de nieuwe desktopapp van Lifesize op http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Bij het uitvoeren kopieert de MSI het bestand lifesize_app.exe en het (ingesloten) bestand settings.json naar de map
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Er wordt ook een "Run"sleutel toegevoegd aan het Windowsregister dat dit installatieprogramma
na het inloggen uitvoert.
Wanneer de gebruiker daarna weer inlogt (na uitgelogd of het systeem opnieuw opgestart te hebben), wordt lifesize_app.exe uitgevoerd en
de Lifesizetoepassing geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Daarna wordt de Lifesizetoepassing zelf uitgevoerd, die het
bestand settings.json vanuit %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer kopieert naar de map %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings
en daarna opent met die instellingen. Het tijdstempel op het bestand settings.json is niet de huidige datum/tijd, wat aangeeft dat dit proces
met succes is voltooid.
Om de standaardinstellingen te veranderen, kan een ITorganisatie de MSI demonteren met 'dark.exe' en het ingesloten instellingenbestand
wijzigen. In plaats daarvan kunnen wij ook de WIXbron zelf en/of het .wixobjbestand leveren, zodat alleen linking/light.exe (niet
compiling/candle.exe) nodig is.
Houd er rekening mee dat het MSIinstallatieprogramma slechts een middel is om het installatieprogramma voor de app te distribueren. De
app wordt nog steeds geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA% via het installatieprogramma in de map %PROGRAM FILES% en wordt zoals
gewoonlijk geüpdatet binnen %LOCALAPPDATA%.

Vooreeld
Dit is een van de vele manieren om het .MSIbestand te 'bewerken' zodat het met aangepaste instellingen kan worden gedistribueerd binnen
een organisatie. Dit dient slechts als voorbeeld/richtlijn voor ITafdelingen omdat dit onderdeel van een standaard is en niet specifiek voor
Lifesize is.
Stap

Opdracht

Download en installeer de WiXtoolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Voeg het pad van de WiXtoolset toe aan het systeempad

set path=%path%;%WIX%\bin

Download de LifesizeMSI naar een specifiek pad, bijvoorbeeld c:\msi\Lifesize.msi
Ga naar de map waarin de MSI is gedownload

cd c:\msi

Extraheer cabinetinhoud en WiXbronbestand uit MSI (gebruik dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Bewerk het bestand .\File\settings.json naar believen. Zorg ervoor dat de JSONopmaak intact
blijft.

Verwerk en compileer WiXbronbestand

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Link, bind en maak het nieuwe Windows Installerbestand (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Nu hebt u een nieuw Windows Installerbestand (MSI) met uw aangepaste instellingen, dat naar de rest van de organisatie kan worden
gedistribueerd. Het MSIbestand dat u zojuist hebt aangemaakt, kunt u ondertekenen met behulp van uw eigen certificaat en signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI voor de Microsoft Outlookinvoegtoepassing
Het intallatieetand (MI) voor de Lifeize Microoft Outlook-invoegtoepaing geruiken
Met het MSIbestand kunt u de Lifesize Microsoft Outlookinvoegtoepassing gemakkelijk in uw hele organisatie implementeren. Eenmaal
geïnstalleerd verlopen updates automatisch. Download het MSIbestand voor de Windowsversie van de nieuwe Outlookinvoegtoepassing
vanuit de beheerconsole.
Bij het uitvoeren kopieert de MSI de bestanden setup.exe, outlook.bat en outlook.vbs naar de map %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize
Outlook Installer. Er wordt ook een "Run"sleutel toegevoegd aan het Windows HKLMregister dat dit installatieprogramma uitvoert wanneer
een gebruiker inlogt op de machine.
Wanneer een gebruiker daarna weer inlogt (na uitgelogd of het systeem opnieuw opgestart te hebben), wordt setup.exe uitgevoerd en het
VSTOmanifest gedownload, dat de invoegtoepassing installeert in een VSTO ClickOnce (GUIDkeyed)map in
%LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Wanneer Outlook wordt uitgevoerd, wordt de invoegtoepassing vanaf deze locatie geladen. ClickOnce
updatet de invoegtoepassing automatisch als het een nieuwe versie detecteert op https://outlook.lifesizecloud.com.

SSOconfiguratie
Voordat u egint
Controleer of SSO in uw Lifesizeabonnement is opgenomen.
Controleer of uw bedrijf een IdP of identiteitsframework gebruikt dat voldoet aan SAML 2.0. U moet uw identiteitsplatform zo kunnen configureren dat u Lifesize kunt registreren als een vertrouwde app.

1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad SSO .
De Lifesizeapp ondersteunt eenmalige aanmelding (SSO) via elk identiteitsuitgeverframework dat voldoet aan SAML 2.0. Configureer en test de identiteitsuitgeverinstellingen om eenmalige
aanmelding in te schakelen.

Wat wilt u doen?
Configureren in de Lifesizebeheerconsole
Configureren met AD FS
Configureren met Oktaidentiteitsbeheer
Configureren met Microsoft Azure

In beheerconsole configureren
Uw IdP-intellingen configureren
Configuratie verschilt per identiteitsuitgever (IdP  Identity Provider). Lifesize vereist deze instellingen in uw IdP:
URL Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Kenmerknamen of instructies (voornaam, achternaam, email), die overeen moeten komen met die in de Lifesizeapp. Opmerking: voor Naam
ID is de volgende notatie vereist:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
EntiteitID: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
URL die uw IdP gebruikt voor het ontvangen van verzoeken voor eenmalige aanmelding. Deze URL moet overeenkomen met de waarde in het
veld LoginURL in de Lifesizeapp (Geavanceerde instellingen > SSOintegratie).
Standaardrelaystatus: komt overeen met het veld Relaystatus in de Lifesizeapp. Opmerking: het veld Relaystatus wordt gevuld nadat u uw
instellingen heeft ingevoerd en op Testen heeft geklikt in de Lifesizeapp. Zie SSO configureren hieronder.
X.509versleuteld beveiligingscertificaat:

BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExE
jAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQ
QDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4
XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJ
QmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVza
XplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSI
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7Z
JhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7Lf
rEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQ
vW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAg
MBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hq
wXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75
k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAU
z7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWr
tIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq
0AkCNg542kTWgvWjtEND CERTIFICATE

O configureren in de Lifeize-app

1. Meld u aan bij de Lifesizebeheerconsole.
2. Klik op uw profielnaam, kies Geavanceerde instellingen > SSOconfiguratie en vul de volgende velden in:
Identiteitsuitgever: een unieke identificator voor uw IdP (identity provider), die beschikbaar is in de configuratieinterface van uw
identiteitsuitgever.
LoginURL: de URL waar uw IdP verzoeken voor eenmalige aanmelding ontvangt.
X.509certificaat: de versleutelde informatie voor uw beveiligingscertificaat dat uw IdP genereert.
Voornaam, achternaam en email: kenmerken die SAML gebruikt voor het identificeren van gebruikers. Uw IdP verstuurt die naar de Lifesize
inlogservice, die deze kenmerken gebruikt om een account te maken voor elke gebruiker.

2. Na het configureren van uw IdP en Lifesizeappinstellingen klikt u op Testen om uw configuratie te bevestigen. Uw instellingen
worden getest met uw IdP.
3. Als de test geslaagd is, klikt u op Updaten om SSO in te schakelen.
4. Kopieer de URL uit het veld Relaystatus en voer die in als de instelling voor standaardrelaystatus in uw IdP. Opmerking: het
veld Relaystatus wordt gevuld nadat u uw instellingen heeft ingevoerd en op Testen heeft geklikt in de Lifesizeapp. Configuratie
van relaystatus is vereist om een door de IdP geïnitieerde stroom correct te laten werken voor de Lifesizeapp.

veld Relaystatus wordt gevuld nadat u uw instellingen heeft ingevoerd en op Testen heeft geklikt in de Lifesizeapp. Configuratie
van relaystatus is vereist om een door de IdP geïnitieerde stroom correct te laten werken voor de Lifesizeapp.

Configureren met AD FS
Deze instructies gaan ervan uit dat u het identiteitsframework van Microsoft Active Directory Federated Service (AD FS) 2.0 gebruikt. Als u
een latere versie gebruikt, controleer dan of Verificatie intranetformulieren is ingeschakeld (Verificatiebeleid > Primaire verificatie >
Verificatie intranetformulieren).

AD F configureren
1. Meld u aan bij uw AD FSbeheerconsole.
2. Selecteer in het linkernavigatiepaneel Vertrouwensrelatie van de relying party. Selecteer in het
rechternavigatiepaneel Vertrouwensrelatie van de relying party toevoegen.
3. Klik op Start.
4. In Gegevensbron selecteren kiest u Gegevens over de relying party handmatig invoeren.
5. Voer in Weergavenaam opgeven een naam in (bijvoorbeeld Lifesize Cloud) voor de relying party die u aanmaakt (plus eventuele
notities).
6. Kies AD FS 2.0profiel.
7. Ga naar Service > Certificaten.
8. Selecteer Certificaat voor tokenondertekening en klik met de rechtermuisknop om Eigenschappen te openen. Exporteer in het
detailvenster van het certificaat naar een Base64 CERbestand.
9. Open het Base64 CERbestand in een teksteditor en plak de inhoud in het X.509certificaatgedeelte van het beheervenster,
inclusief de gedeeltes Begin en End.
10. Kopieer het Lifesize X.509beveiligingscertificaat en sla het op in een bestand met de naam lifesize.crt.
BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
END CERTIFICATE

11. Gebruik in AD FS > Certificaat configureren de knop Bladeren om het certificaat te vinden en te uploaden, en klik op Volgende.

vWjt
END CERTIFICATE

11. Gebruik in AD FS > Certificaat configureren de knop Bladeren om het certificaat te vinden en te uploaden, en klik op Volgende.
12. In URL configureren selecteert u Ondersteuning voor het SAML 2.0 WebSSOprotocol inschakelen en voert u deze URL in:
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. Voer in Identificators configureren deze URL in Identificator vertrouwensrelatie van de relying party in, waarbij u de schuine
streep / op het eind niet vergeet:
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Klik op Toevoegen om de identificator naar de weergavelijst te verplaatsen en klik op Volgende.
15. In Autorisatieregels voor uitgifte kiezen selecteert u Alle gebruikers toegang tot deze relying party toestaan en klikt u
op Volgende.
16. Controleer de instellingen in Klaar om vertrouwensrelatie toe te voegen en klik op Volgende om de vertrouwensrelatie van de relying
party toe te voegen aan de AD FSconfiguratiedatabase.
U heeft nu een relying party aangemaakt en gedefinieerd. Maak vervolgens een claimregel aan die bepaalt hoe deze relying party
communiceert met Active Directory.

Een claimregel toevoegen
1. Als het ventster Claimsregels bewerken niet geopend is, klikt u met de rechtermuisknop op de relying party die u heeft
aangemaakt (Vertrouwensrelaties > Vertrouwensrelaties van de relying party) en selecteert u Claimregels bewerken.
2. Selecteer het tabblad Transformatieregels voor uitgifte en klik op Regel toevoegen.
3. In Regelsjabloon selecteren kiest u LDAPkenmerken als claims versturen in de vervolgkeuzelijst voor claimregels en klikt u
op Volgende.
4. In Regel configureren geeft u de claimregel een naam die het doel ervan beschrijft, zoals Emailkenmerken ophalen uit AD.)
5. Selecteer Active Directory in de vervolgkeuzelijst kenmerkarchief.
6. Wijs uw lokale LDAPkenmerken toe aan de overeenkomende waarden voor Typen uitgaande claim. Kenmerknamen of 
instructies (Voornaam, Achternaam, Emailadres) moeten overeenkomen met die in Lifesize Cloud.
7. Klik op Voltooien.
8. Selecteer in Claimregels bewerken het tabblad Transformatieregels voor uitgifte en klik op Regel toevoegen.
9. In Regelsjabloon selecteren kiest u Claims verzenden met een aangepaste regel en klikt u op Volgende.
10. Wijs een naam toe en voer deze definitie in in het veld Aangepaste regel :
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Klik op Voltooienen klik dan op OK of Toepassen om de regel op te slaan.
12. In het AD FShoofdvenster selecteert u Vertrouwensrelaties van de relying party in de linkernavigatie.
13. Klik met de rechtermuisknop op de Vertrouwensrelatie van de relying party die u zojuist heeft toegevoegd en
selecteer Eigenschappen.
14. Selecteer het tabblad Handtekening en klik op Toevoegen...
15. Zoek het certificaatbestand lifesize.crt dat u eerder heeft opgeslagen en upload het naar AD FS.
16. Selecteer het tabblad Geavanceerd en stel Veilig hashalgoritme in op SHA1.
17. Klik als u klaar bent op OK.

O configureren, teten en inchakelen in de Lifeize-app
Bij het installeren van AD FS op uw Windowsserver wordt automatisch een XMLmetagegevensbestand aangemaakt op:
https://Uw_Domeinnaam/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Deze metagegevens worden uitgewisseld tussen AD FS en de Lifesizeapp wanneer een gebruiker wordt geverifieerd en vormt de basis

Bij het installeren van AD FS op uw Windowsserver wordt automatisch een XMLmetagegevensbestand aangemaakt op:
https://Uw_Domeinnaam/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Deze metagegevens worden uitgewisseld tussen AD FS en de Lifesizeapp wanneer een gebruiker wordt geverifieerd en vormt de basis
voor een vertrouwensrelatie.
Zoek eerst het bestand FederationMetadata.xml op uw Windowsserver. Open het met een standaard teksteditor.
1. Meld u aan bij de Lifesizebeheerconsole.
2. Klik op uw profielnaam en kies Geavanceerde instellingen.
3. Ga naar SSOintegratie > SSOconfiguratie en vul deze velden in met behulp van de inhoud van uw AD FS
metagegevensbestand:
Identiteitsuitgever: kopieer het <entityID>kenmerk uit uw metagegevensbestand en plak de URL in dit veld.
Als uw <entityID>kenmerk er bijvoorbeeld zo uitziet:
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://uw_domein/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

Dan is uw invoer voor dit veld:
http://uw_domein/adfs/services/trust

InlogURL: kopieer het kenmerk <SingleSignOnService Location> uit uw metagegevensbestand en plak de URL in dit veld.
Als uw kenmerk <SingleSignOnService Location> er bijvoorbeeld zo uitziet:
<SingleSignOnService Location="https://uw_domein/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

Dan is uw invoer voor dit veld:
https://uw_domein/adfs/ls

Certificaat: kopieer het X.509beveiligingscertificaat van de <Signature>definitie van uw metagegevensbestand en plak het in dit
veld.

OPMERKING: Gebruik niet het certificaat in de <KeyDescriptor>definitie.
4. Voer in Toewijzen SAMLkenmerken de URIwaarden in uit uw metagegevensbestand voor de volgende toewijzingskenmerken:
Voornaam: als uw metagegevensbestand een claimtype bevat dat voornaam als volgt beschrijft:
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Voornaam</auth:DisplayName> <auth:Description>De voornaam van de gebruiker</auth:Description>
</auth:ClaimType>

Dan is uw invoer in het veld Voornaam:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Achternaam: volg dezelfde methode voor het kenmerk achternaam. In dit voorbeeld wordt uw invoer:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Email: volg dezelfde methode voor het kenmerk emailadres. In dit voorbeeld wordt uw invoer:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Klik op Testen om uw instellingen te valideren bij de AD FSidentiteitsuitgeverserver.
6. Als de test geslaagd is, selecteert u SSO inschakelen en klikt u op Updaten.
7. Klik op Opslaan.

Configureren met Oktaidentiteitsbeheer
Uw Okta-intellingen configureren
1. Meld u aan als beheerder bij Okta om het Oktadashboard weer te geven. Als het dashboard niet zichtbaar is, klikt u op de
knop Beheer.
2. Klik op Toepassingen toevoegen.
3. Zoek Lifesize Cloud op en klik op Toevoegen.
4. De Lifesize Cloudapp verschijnt in het tabblad Algemene instellingen. Klik op Volgende.
5. In Lifesize Cloud toewijzen aan mensen selecteert u de gebruikers die u wilt toevoegen en daarna klikt u op Volgende.
6. Bevestig uw toewijzingen en klik op Gereed.
7. Selecteer het tabblad Aanmelden en klik op Installatieinstructies bekijken om SAML 2.0 voor Lifesize configureren te openen.
8. Kopieer het Lifesize X.509beveiligingscertificaat en sla het op in een bestand met de naam lifesize.crt.
BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
END CERTIFICATE

9. Klik op het tabblad Aanmelden op Bewerken om de velden bewerkbaar te maken.
10. Voor het Versleutelingscertificaat klikt u op Bladeren , selecteert u het bestand lifesize.crt dat u net heeft opgeslagen en klikt u
op Uploaden om het te uploaden naar Okta.
11. Klik als u klaar bent op Opslaan.

Uw Lifeize-eheerintellingen configureren
1. Meld u aan bij de Lifesizebeheerconsole.
2. Klik in de rechterbovenhoek op uw naam en kies Geavanceerde instellingen.
3. Kijk voor het gedeelte SSOconfiguratie in het venster SAML 2.0 voor Lifesize configureren dat u heeft geopend in Okta om de
volgende velden in te vullen.

Lifesizeinstelling
Identiteitsuitgever

Voer het volgende in:
Kopieer de URL uit het veld Identiteitsuitgever van Okta en plak die hier.

Identiteitsuitgever

Kopieer de URL uit het veld Identiteitsuitgever van Okta en plak die hier.

LoginURL

Kopieer het veld LoginURL in het Oktavenster en plak die hier.

Certificaat

Kopieer het X.509beveiligingscertificaat uit het veld Certificaat in het Okta
venster en plak dat hier.

5. In het gedeelte SAMLkenmerktoewijzing van de Geavanceerde instellingen van Lifesize Cloud voert u de volgende
kenmerkwaarden in:
voornaam
achternaam
email

6. Klik op Testen om uw Lifesizeinstellingen te testen met uw Oktaconfiguratie.
7. Als de test geslaagd is, selecteert u SSO inschakelen.
8. Klik op Updaten.
9. Kopieer de URL in het veld Relaystatus naar uw klembord. Opmerking: het veld Relaystatus wordt gevuld nadat u uw instellingen
heeft ingevoerd en op Testen heeft geklikt in de Lifesizeapp.
10. Ga terug naar uw Oktaexemplaar, selecteer het tabblad Aanmelden en klik op Bewerken om de velden bewerkbaar te maken.
11. Plak de RelaystatusURL die u zojuist uit de Lifesizeapp heeft gekopieerd in het veld Standaardrelaystatus in Okta.
12. Klik op Opslaan.

Configureren met Microsoft Azure
Lifeize toevoegen vanuit de galerie
1. Log in op portal.azure.com (klassiek Azureportaal) en klik in het linkernavigatiepaneel op Active Directory.
2. Selecteer in de lijst Adreslijst het adresboek waarvoor u adresboekintegratie wilt inschakelen.
3. Klik in de adresboekweergave op Toepassingen in het bovenste menu om de toepassingenweergave te openen.
4. Klik onderaan de pagina op Toevoegen.
5. Klik in het dialoogvenster Wat wilt u doen op Een toepassing uit de galerie toevoegen.
6. Typ Lifesize Cloud in het zoekvak.
7. Selecteer Lifesize Cloud in het paneel met zoekresultaten en klik op Voltooien om de toepassing toe te voegen.

enmalige aanmelding Azure AD configureren met de Lifeize-cloudervice
1. Klik in het klassieke portaal op de integratiepagina van de Lifesize Cloudapplicatie op Eenmalige aanmelding configureren
om het dialoogvenster Eenmalige aanmelding configureren te openen.
2. Op de pagina Hoe wilt u dat gebruikers zich aanmelden bij Lifesize Cloud selecteert u Eenmalige aanmelding Azure AD en
klikt u op Volgende.
3. Voer op de dialoogpagina Appinstellingen configureren de volgende stappen uit:
a. Typ in het tekstvak AanmeldURL de URL in die uw gebruikers gebruiken om zich aan te melden bij uw Lifesize
app, met het volgende patroon: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. Voer in het veld Identificator https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/ in(let erop dat u de / aan het einde
niet vergeet).
c. Klik op Volgende.
4. Voer op de pagina Eenmalige aanmelding bij Lifesize Cloud configureren de volgende stappen uit:
a. Klik op Certificaat downloaden en sla het bestand op uw computer op.
b. Klik op Volgende.

O configureren voor uw toepaing
OPMERKING: log met beheerdersrechten in op de Lifesizeapp
1. Klik in de rechterbovenhoek op uw naam en klik dan op Geavanceerde instellingen.
2. Klik op SSOconfiguratie. Daardoor wordt de SSOconfiguratiepagina voor uw exemplaar geopend. Configureer de volgende
waarden in de SSOconfiguratieinterface.
a. Kopieer de waarde van uitgeverURL uit Azure AD en plak die in het tekstvak Identiteitsuitgever.
b. Kopieer de waarde van Externe aanmeldURL uit Azure AD en plak die in het tekstvak InlogURL.
c. Open het gedownloade certificaat in Kladblok. Kopieer de inhoud van het certificaat, met uitzondering van de
regels Begin Certificate en End Certificate, en plak die in het tekstvak X.509certificaat.
d. In de SAMLkenmerktoewijzing voor het tekstveld Voornaam voert u de waarde in als
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
e. In de SAMLkenmerktoewijzing voor het tekstveld Achternaam voert u de waarde in als
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
f. In de SAMLkenmerktoewijzing voor het tekstveld Email voert u de waarde in als
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
3. Als u de configuratie wilt testen, kunt u op de knop Testen klikken. Klik op Testen, waarna er een bericht zou moeten verschijnen dat

f. In de SAMLkenmerktoewijzing voor het tekstveld Email voert u de waarde in als
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
3. Als u de configuratie wilt testen, kunt u op de knop Testen klikken. Klik op Testen, waarna er een bericht zou moeten verschijnen dat
de SSOconfiguratie geslaagd is.
4. Klik op het selectievakje SSO inschakelen en klik op Updaten. Log uit en log met SSO weer in op het account.

Zie voor meer informatie de Microsofttutorial.

Samenvoegingsverzoeken
Verzoeken om account amen te voegen (alleen grati of proefaccount)
Beheerders van een gratis of proefaccount kunnen verzoeken om hun account samen te voegen met een bestaand Lifesizeaccount.
1. Voer het emailadres in van de beheerder van het Lifesizeaccount waar u lid van wilt worden.
2. Klik op Verzoek versturen. Hierna wordt het verzoek in behandeling genomen.

Als het verzoek wordt geaccepteerd:
wordt uw account automatisch samengevoegd
worden gebruikers op uw account samengevoegd als gebruikers, niet als beheerders
worden oproepgeschiedenis, vergaderingen en opnames niet samengevoegd

Verzoeken om andere Lifeize-account amen te voegen met uw account accepteren of afwijzen
De beheerder van het account dat een samenvoegingsverzoek heeft ontvangen ziet een nieuw Samenvoegingsverzoek in de
beheerconsole en kan dit Accepteren of Afwijzen.
LET OP: Het tabblad Samenvoegingverzoeken is alleen zichtbaar voor beheerders, niet voor supergebruikers.

Als het verzoek wordt geaccepteerd:
wordt het account van de verzoeker automatisch samengevoegd
worden gebruikers op het account van de verzoeker samengevoegd als gebruikers, niet als beheerders
worden oproepgeschiedenis, vergaderingen en opnames niet samengevoegd

LET OP: Accounts worden niet samengevoegd als de gebruikerslimiet van het betaalde account hiermee overschreden zou worden.

Dashboard
De Lifesizebeheerconsole biedt verschillende manieren voor het monitoren van gebruiksactiviteiten en serviceprestaties in uw Lifesize
omgeving.
Met het Dashboard kunt u gespreksactiviteiten volgen om vast te stellen welke kamersystemen en gebruikers het hoogste belvolume hebben.
Bovendien kunnen vanaf elke pagina in de beheerconsole rapporten worden gedownload.
Het tabblad Live vergaderingen geeft het huidige aantal live vergaderingen weer die in uw account plaatsvinden. Zie Live en eerdere
vergaderingen voor meer informatie.
Om u te helpen connectiviteit en storingen van kamersystemen te beheren, kunt u waarschuwingen instellen zodat u meldingen ontvangt als de
systeemdiagnostiek een probleem detecteert.

Dahoardgegeven
Dashboardgegevens worden weergegeven op basis van de geselecteerde tijdsperiode: vandaag, gisteren, afgelopen 7 dagen, afgelopen 30
dagen, deze maand, vorige maand of een aangepast bereik (bijvoorbeeld van 5152018 tot 612019).
Behalve de overzichtsgegevens bieden onderstaande grafieken en gegevens gedetailleerde informatie.
Accountoverzicht – Dit laat het totaal aantal oproepen, minuten en de gemiddelde gespreksduur zien voor de gekozen periode. Het laat ook
het aantal gebruikers zien.
Minuten – deze grafiek toont in een oogopslag het gebruik in minuten. Wijs een gegevenspunt aan om het werkelijke aantal minuten voor een
bepaalde dag te zien.
Gesprekken – deze grafiek toont in een oogopslag het gebruik in gespreksvolume. Wijs een gegevenspunt aan om het werkelijke aantal
gesprekken voor een bepaalde dag te zien.
Gebruikers – deze tabel toont het belvolume en het aantal gebruikte minuten per gebruiker voor de geselecteerde periode. Ontdek welke
gebruikers het grootste belvolume hebben of de meeste minuten gebruiken in een tijdsperiode. Klik op Alles weergeven om de lijst met alle
gebruikers te zien.
Kamersystemen – aan de hand van deze tabel kunt u bepalen welke kamersystemen het meest gebruikt zijn voor gesprekken en welke
kamersystemen de meeste minuten hebben gebruikt. Klik op Alles weergeven om de lijst met alle kamersystemen te zien.
Belminuten per apparaat/OS – aan de hand van deze tabel kunt u bepalen welke toegangspunten het vaakst voor gesprekken worden
gebruikt op basis van het aantal minuten per apparaat. Bijgehouden gegevens zijn onder andere: webapp, Iconsystemen, Macclient, pcclient,
iOSclient, Androidclient, systeem van derden of overig Lifesize.
Live Streamgeschiedenis– deze tabel toont in een oogopslag hoelang elk evenement heeft geduurd en hoeveel deelnemers elk evenement
had dat in de opgegeven periode heeft plaatsgevonden. Klik op Alles weergeven om een volledige geschiedenis van evenementen weer te
geven en om meer informatie over een enkel evenement te zien. Als u inzoomt op de details, kunt u een lijst van kijkers en de transcriptie van de
vragen bekijken en exporteren.
OPMERKING: deze gegevens zijn alleen beschikbaar als u Live Stream in uw abonnement heeft.

Geprekgegeven exporteren
1. Scroll in het tabblad Dashboard omlaag naar de sectie waarin u geïnteresseerd bent: Gebruikers, Kamersystemen,
Oproepgeschiedenis of Live Streamgeschiedenis.
2. Klik op Alles weergevenom de detailpagina weer te geven.
3. Selecteer daar het tijdsbestek en klik op Alles exporteren. Er wordt een .csvbestand met uw gegevens gegenereerd. Voor
gebruikers of kamersystemen kunt u ook individuele gebruikers of kamersystemen selecteren en de gespreksgegevens daarvan
exporteren.

Live en eerdere vergaderingen
Live vergaderingen
Het tabblad Live vergaderingen geeft het huidige aantal live vergaderingen weer die in uw account plaatsvinden.
Klik op Live vergaderingen om een overzicht van alle live vergaderingen te bekijken. Selecteer de naam van een vergadering om
gedetailleerdere gegevens te bekijken.
Klik op het tabblad Deelnemers om een lijst met deelnemers aan de vergadering weer te geven.

Selecteer de naam van een deelnemer om een overzicht van de vergaderstatistieken voor deze deelnemer te bekijken. De gegevens
die worden weergegeven zijn de mediaanwaarden voor die vergadering.
Klik op Oproepgrafieken om live, interactieve oproepgrafieken voor een deelnemer te bekijken. Beweeg over de grafiek om gegevens
voor een specifiek tijdstip te bekijken. Klik en sleep een gebied om op een specifiek tijdsbestek in te zoomen.

Klik op het tabblad Geodistributie om een kaart met de locaties van alle deelnemers aan de vergadering te bekijken.

Beweeg over een locatie om de naam van de deelnemer te bekijken.
Als er zich meerdere deelnemers op een locatie bevinden, wordt een nummer weergegeven. Klik op het nummer om verder in te
zoomen. Als er meerdere deelnemers bellen vanaf hetzelfde IPadres, kunt u niet verder inzoomen.
Grijze markeringen geven deelnemers aan die een actieve vergadering hebben verlaten.

erdere vergaderingen
Klik op Eerdere vergaderingen om een overzicht van alle eerdere vergaderingen te bekijken. Dit overzicht kan worden geëxporteerd naar
een .csvbestand. Gebruik de kalender om een datumbereik te kiezen.
Selecteer de naam van een vergadering om gedetailleerdere gegevens te bekijken.
Klik op het tabblad Deelnemers om een lijst met deelnemers aan de vergadering weer te geven.

Selecteer de naam van een deelnemer om een overzicht van de vergaderstatistieken voor deze deelnemer te bekijken. De gegevens
die worden weergegeven zijn de mediaanwaarden voor die vergadering.
Klik op Oproepgrafieken om live, interactieve oproepgrafieken voor een deelnemer te bekijken. Beweeg over de grafiek om gegevens
voor een specifiek tijdstip te bekijken. Klik en sleep een gebied om op een specifiek tijdsbestek in te zoomen. LET OP: interactieve
oproepgrafieken zijn slechts twee weken beschikbaar.

Klik op het tabblad Geodistributie om een kaart met de locaties van alle deelnemers aan de vergadering te bekijken.

Beweeg over een locatie om de naam van de deelnemer te bekijken.
Als er zich meerdere deelnemers op een locatie bevinden, wordt een nummer weergegeven. Klik op het nummer om verder in te
zoomen. Als er meerdere deelnemers bellen vanaf hetzelfde IPadres, kunt u niet verder inzoomen.

Gebruikers beheren
U kunt de gebruikers in uw Lifesizeaccountgroep beheren vanuit de beheerconsole.
Meld u aan en selecteer

Gebruikers. Gebruik het zoekveld om een gebruiker snel in het telefoonboek op te zoeken.

Een
gebruikersaccount
verwijderen

Klik op het selectievakje naast de gebruikersnaam en daarna op Verwijderen. Elke vergadering waar de gebruiker die u verwijdert eigenaar
van is, wordt overgedragen aan de accountbeheerder. Als een verwijderde gebruiker de moderator van een vergadering is, wordt de
accountbeheerder de nieuwe moderator.

Het wachtwoord
van een gebruiker
wijzigen

Selecteer de naam van de gebruiker om het dialoogvenster Gebruiker bewerken te openen en klik daarna op Wachtwoord opnieuw
instellen om een email naar de gebruiker te sturen met daarin een link waarmee hij/zij het wachtwoord opnieuw kan instellen.

Een
weergavenaam
van een gebruiker
wijzigen

Klik op de naam van de gebruiker om het dialoogvenster Gebruiker bewerken te openen en voer daarna de nieuwe naam in. Klik op
opslaan.

Gebruiker
verbergen in
Telefoonboek

Klik op de naam van de gebruiker om het dialoogvenster Gebruiker bewerken te openen en schakel de optie Gebruiker verbergen in
Telefoonboek in of uit. Indien ingeschakeld, kunt u hiermee een specifieke gebruiker in het telefoonboek verbergen.

Informatie over
gekoppelde
apparaten
bekijken

Klik op de naam van de gebruiker en daarna op het tabblad Apparaten.
Geeft weer of er een apparaat met u geassocieerd is. U kunt een apparaat loskoppelen door de link Apparaat loskoppelen van
gebruiker te selecteren. Als u dat doet, gaat het apparaat offline, wordt het losgekoppeld van het account en wordt het verwijderd van de
lijst met kamersystemen. Het apparaat moet opnieuw gekoppeld worden als een vergaderruimte of met een individuele gebruiker.

OPMERKING: Als u een exemplaar van het telefoonboek wilt downloaden, klik dan op Alles exporteren. U kunt ook:
Een gebruiker geavanceerde rechten verlenen
Domeinen beperken

Een gebruiker geavanceerde rechten verlenen
Lifesizebeheerders kunnen gebruikers toegang tot de beheerconsole verlenen en andere gebruikers, vergaderingen en systemen beheren.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Gebruikers vanuit het navigatiemenu.

3. Zoek de gebruiker op in het telefoonboek en klik op de naam van de gebruiker.
4. In het tabblad Gebruiker bewerken, schakelt u de optie Gebruiker toegang verlenen tot de beheerconsole in.
5. Klik op Opslaan.
Gelicentieerde gebruikers kunnen één van drie rollen toegewezen krijgen in de Lifesizeapp. Deze rollen omvatten de volgende
mogelijkheden:
Gebruiker
Het plaatsen en ontvangen van oproepen
Het dempen van uw eigen beeld of geluid
Het aanmaken en organiseren van een vergadering
Het instellen of wijzigen van een wachtwoordcode voor een vergadering die u organiseert
Het toevoegen of verwijderen van deelnemers in een vergadering die u organiseert
Het dempen van alle deelnemers in een vergadering die u organiseert
Het chatten met gebruikers of een groep (als de beheerder chatten heeft ingeschakeld)
Het live streamen van een vergadering (als de beheerder live streamen in de vergaderruimte heeft ingeschakeld)
Het opnemen van een vergadering (als de beheerder opnemen heeft ingeschakeld)
Aangeven wie een opname kan bekijken voor opnames die u initieert.

Supergebruiker
Dezelfde machtigingen als een gebruiker, plus:
Het bekijken van gebruiksrapporten
Het bevorderen van een gebruiker tot een supergebruiker
Het degraderen van een supergebruiker tot gebruiker
Het beheren en verwijderen van supergebruikers en gebruikers
Het beheren en verwijderen van vergaderingen die niet door de beheerder georganiseerd zijn
Het in of uitschakelen van de chatfunctie
Het in of uitschakelen van de opnamefunctie
Het in of uitschakelen van live streamen voor bepaalde vergaderingen
Het in of uitschakelen van gebeurteniswaarschuwingen voor Lifesize Icon
Configuratie van eenmalige aanmelding (SSO)
Configuratie van integratie met gangbare agendadiensten
Configuratie van PSTNtelefoonnummers waarmee gebruikers moeten inbellen, van Iconachtergrond en vergaderlayouts
Het beperken van de emaildomeinen waarmee gebruikers nieuwe accounts in de Lifesizeapp kunnen aanmaken
Een opname uploaden
Beheerders en supergebruikers krijgen automatische besturingselementen voor moderatoren bij deelname aan vergaderingen in hun account

Beheerder (Admin)
Dezelfde machtigingen als een gebruiker en een supergebruiker, plus:
Beheerdersrechten en beheerdersaccounts kunnen niet door een gebruiker of supergebruiker gewijzigd of verwijderd worden.

Beheerdersrechten en beheerdersaccounts kunnen niet door een gebruiker of supergebruiker gewijzigd of verwijderd worden.

Gebruikers uitnodigen
Om iemand uit te nodigen voor uw groep:
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Gebruikers vanuit het navigatiemenu.

3. Klik op Uitnodigen om een uitnodiging te versturen of een link te kopiëren die u naar een gebruiker kunt emailen.
Beheerders moeten uitnodigingen direct naar hun gebruikers sturen om te garanderen dat gebruikers daadwerkelijk aan het Lifesizeaccount
van het bedrijf verbonden zijn. Als gebruikers zich op eigen houtje bij de website van Lifesize aanmelden, kunnen ze per ongeluk een
afzonderlijke accountgroep aanmaken en niet bij de groep of het telefoonboek van uw bedrijf worden aangesloten.
Als een gebruiker zich niet heeft aangemeld en geen email heeft ontvangen, vraag hen dan om hun spammap te controleren.

Groepscontacten beheren
en extern groepcontact toevoegen
Beheerders kunnen groepscontacten toevoegen aan het gedeelde telefoonboek, zoals kamersystemen van derden die niet zijn verbonden
met Lifesize.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Gebruikers vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het tabblad Groepscontacten.
4. Klik op Groepscontact toevoegen.
5. Voer de weergavenaam en beltekenreeks voor de contactpersoon in. De beltekenreeks kan een extensie zijn, een emailadres,
video of telefoonnummer, openbaar IPadres, enz. De tekenreeks moet uniek zijn (dezelfde reeks kan niet door twee verschillende
contactpersonen gebruikt worden) en mag uit niet meer dan 255 tekens bestaan.
6. Klik op Opslaan.

Vergaderingen beheren
Het tabblad Vergaderingen van de beheerconsole geeft een lijst van vergaderingen weer met hun details. Aan de rechterkant van de lijst
staat ook een link waarmee u alle vergaderingsdetails kunt kopiëren.
Lifesizebeheerders kunnen via het tabblad Vergaderingen alle vergaderingen beheren, waaronder:
Nieuwe vergaderingen aanmaken
Vergaderingen verwijderen
Vergaderingen bewerken
Vergaderrapporten exporteren: U kunt de informatie die wordt weergegeven op de pagina Vergaderingen downloaden naar een rapport in CSV
indeling door op Alles exporteren te klikken.

Meer informatie over vergaderingen aanmaken en opties voor vergaderingen met de Lifesizeapp.

Een vergadering aanmaken
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Vergaderingen vanuit het navigatiemenu.

3. Klik op Vergadering aanmaken.
4. Selecteer het vergadertype: Eenmalige vergadering (indien ingeschakeld voor uw account) of Permanente vergadering.
5. Voer een naam in voor de vergadering en stel vergaderopties in:
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.
Voeg een beschrijving van de vergadering toe: voer een beschrijving van maximaal 200 tekens in voor de vergadering.
Verberg de vergadering in adresboek: indien ingeschakeld, wordt deze vergadering verborgen in het telefoonboek voor
kamersystemen en apps. Eenmalige vergaderingen zijn standaard verborgen. Verborgen vergaderingen zijn nog steeds zichtbaar voor
de eigenaar en moderator van de vergadering. Opmerking: U kunt op een verborgen vergadering inbellen als u de oproepgegevens
rechtstreeks heeft ontvangen.
Selecteer de rollen voor de vergadering: organisator van de vergadering, moderator en spreker.
Selecteer wie Opnames kan bekijken: de eigenaar van de vergadering, deelnemers aan de vergadering, specifieke gebruikers of het
volledige account.
Als dit in uw abonnement zit, schakel dan Live Streaming in.

6. Klik op Opslaan

Een vergadering verwijderen
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Vergaderingen vanuit het navigatiemenu.

3. Vink het selectievakje naast de te verwijderen vergadering(en) aan.
4. Klik op Verwijderen.

Een vergadering bewerken
Lifesizebeheerders kunnen ook de gegevens van een vergadering bewerken, bijvoorbeeld eigenaar van de vergadering veranderen.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Vergaderingen vanuit het navigatiemenu.

3. Klik op de naam van de vergadering om het tabblad Vergadering bewerken te openen.
Selecteer het tabblad Algemeen om de naam van de vergadering te veranderen, een beveiligingscode en
beschrijving toe te voegen aan de vergadering of de vergadering te verbergen/zichtbaar te maken in het
adresboek.
Selecteer het tabblad Rollen om het eigendom te wijzigen of een spreker op te geven.
Selecteer het tabblad Opname om in te stellen wie opnames kan bekijken.
Selecteer het tabblad Streaming om livestreaming in te schakelen voor de vergadering als streaming in uw
abonnement zit.

OPMERKING: eigenaars van een vergadering zijn eigenaar van alle vergaderopnames van die vergadering en kunnen machtigingen
instellen voor het delen van opnamen binnen hun Lifesizeaccountgroep. Lifesizebeheerders bepalen of opnamen ook gedeeld kunnen
worden met mensen buiten de Lifesizeaccountgroep.

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!

Kamersystemen beheren
Beheerders kunnen alle Lifesizekamersystemen in hun Lifesizebedrijfsaccount bekijken op de pagina
beheerconsole.

Kamersystemen van de

U kunt de overzichtsgegevens van al uw kamersystemen downloaden in CSVindeling door te klikken op Alles exporteren.
Zie voor informatie over het aanpassen van uw kamersysteem Uw Icons aanpassen en Uw Lifesize Phone HD aanpassen.
Koppel uw Lifesize Iconkamersysteem aan de cloudservice
U kunt een kamersysteem uit uw Lifesizeaccount verwijderen door het selectievakje naast de naam van het systeem te selecteren en
op Verwijderen te klikken. Als u een systeem verwijdert dat gekoppeld is aan een individuele gebruiker of een gedeelde vergaderruimte, dan
wordt alleen de verbinding met het systeem verbroken. Het gebruikers of vergaderruimteaccount blijft beschikbaar in uw Lifesizeaccount.

Klik op de naam van een kamersysteem voor toegang tot beheertools en aanvullende gegevens.

Intellingen
Overzicht: Geeft details over het kamersysteem en u kunt het kamersysteem verbergen in de map.
Agenda: In/uitschrijven voor een agenda. Zorg ervoor dat u agendaintegratie hebt geconfigureerd voordat u een Icon abonneert op de
Agendadienst.

Controller
Een tablet koppelen/ontkoppelen
Als Phone HD is aangesloten, kunt u het startscherm aanpassen

Onderhoud
Monitoring geeft de algemene huidige gezondheidstoestand van uw systeem weer en geeft de status van beschikbaarheid en de aangesloten
display, camera en microfoon visueel weer. Als er een probleem is, worden de datum, de tijd en de details van het probleem weergegeven,
samen met een waarschuwingspictogram op het tabblad Onderhoud.
Systeem opnieuw opstarten
Beheerderswachtwoord opnieuw instellen: stel het beheerderswachtwoord voor het kamersysteem opnieuw in.
Systeeminstellingen opnieuw instellen zet uw systeem terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, haalt het systeem uit de Lifesize
service en toont de status van het systeem als Offline. OPMERKING: systemen die handmatig opnieuw worden ingesteld, worden ook ontkoppeld
van de service, maar hun status wordt weergegeven als Online in de beheerconsole.

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!

Uw Lifesizekamersysteem koppelen
Zodra u een account voor de Lifesizeclouddienst heeft aangemaakt, kunt u uw Lifesize Icon en 220kamersystemen met de Lifesize
clouddienst verbinden.
Uw Lifesize Icon 400/450/600/800 koppelen
Uw Lifesize 300/700 koppelen

I mijn Icon al veronden?
Ga vanuit het hoofdscherm van Icon naar
> om de status van het systeem te bekijken. Als het systeem verbonden is, krijgt u de melding
Klaar te zien naast Mededelingen > Lifesizeclouddienst.
Als u bent verbonden, gedraagt uw Lifesize Icon zich net als de Lifesizeapp op uw andere apparaten:
De Lifesizeapp past de configuratieinstellingen direct op de Icon toe.
Alle contacten in het telefoonboek van uw bedrijfsaccount zijn beschikbaar via uw Icon in
Virtuele vergaderruimtes zijn beschikbaar in

. Daar kunt u ook zien wat hun online status is.

.

Icon kan videodeelnemers toevoegen en meerdere inbellers accepteren in het lopende gesprek.
Softwareupgrades worden automatisch op uw Icon toegepast in plaats van dat u dit handmatig via een afzonderlijk bestand moet doen. Het
systeem vraagt of u de update wilt toepassen om u de kans te geven dit uit te stellen als u midden in een gesprek zit of op een andere manier
van het systeem gebruikmaakt.

Let op: Zodra u de Lifesizeclouddienst op uw Icon hebt geactiveerd, kunt u alleen naar openbare adressen bellen.
Meer informatie over Icon.

Initiële koppeling van uw Lifesize Icon
Volg deze stappen tijdens de initiële configuratie van uw Icon 400/450/600/800.
Let op: U moet een actief Lifesizegebruikersaccount hebben voordat u verbinding kunt maken.
1. Als de configuratiewizard u vraagt om gebruik te maken van de Lifesize Clouddienst, kiest u Ja.
2. Open een browser en ga naar de URL die op uw Icon wordt weergegeven.
3. Meld u aan met uw emailadres en wachtwoord voor Lifesize.
4. Voer de activeringscode in die wordt weergegeven op uw Icon.
TIP: Door de QRcode te scannen, wordt de inlogpagina geopend. Meld u aan en u krijgt uw code meteen te zien.
5. U kunt de Icon met een individuele gebruiker of een vergaderruimte associëren.

Mij – hiermee kunnen eindgebruikers van Lifesize het apparaat met zichzelf associëren.
Individuele
Gebruiker– hiermee kunnen Lifesizebeheerders het apparaat associëren met iedere gebruiker of bestaand kamersysteem in hun
gebruiker
Lifesizegroep.

Gebruik deze optie als het apparaat zich in een vergaderruimte bevindt en voor meerdere gebruikers bedoeld is.
Vergaderruimte

Een apart Lifesizeaccount voor de Icon aanmaken. Voer een naam voor het systeem in die in het telefoonboek wordt weergegeven.
U kunt eventueel ook een emailadres invoeren waarmee het systeem kan worden gebeld.

6. Ga vanuit het hoofdscherm van Icon naar

>

om de status van het systeem te bekijken. Als het systeem verbonden is, krijgt u de

melding Klaar te zien naast Mededelingen > Lifesizeclouddienst.
Alleen voor de Icon 450: Nadat u uw Lifesizesysteem heeft gekoppeld, wordt u gevraagd of u smartframing in wilt stellen. Kies Ja om het
kalibratieproces te starten of kies Nee om het later in te stellen. Zie Kalibratie smartframing voor meer informatie.

Bekijk de volgende video voor meer informatie over de Lifesize Icon 450.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Een bestaand icon aansluiten of loskoppelen
Uw Icon-teem op elk gewent moment met de Lifeize-clouddient verinden
NB: Zo wordt het systeem opnieuw naar de standaardinstellingen ingesteld.
1. Meld u aan bij uw Icon door het het IPadres in te voeren in een browserURL.
2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Ga naar systeemtoegang en wachtwoorden voor informatie over standaardinstellingen.
3. Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op Aanmelden.
4. Klik op het tabblad Onderhoud en selecteer Systeemherstel > Systeem herstellen

.

OPMERKING: Door deze handeling uit te voeren, worden al uw huidige instellingen verwijderd, inclusief uw Favorieten.
5. Een wizard vertelt u hoe u de taal, de netwerkinstellingen, de tijdzone en uw verbinding met de Lifesizeclouddienst moet
configureren.

Zo koppelt u uw Icon lo uit Lifeize
1. Meld u aan bij uw Icon door het het IPadres in te voeren in een browserURL.
2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Ga naar Systeemtoegang en wachtwoorden voor informatie over standaardinstellingen.
3. Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op Aanmelden.
4. Klik op het tabblad Onderhoud en selecteer dan Systeemherstel > Systeem herstellen

.

5. Herstel uw systeem naar de standaardinstellingen in Onderhoud > Systeemherstel > Systeem herstellen

.

OPMERKING: Door deze handeling uit te voeren, worden al uw huidige instellingen verwijderd, inclusief uw vermeldingen in
Favorieten.
6. Wanneer de wizard voor de initiële configuratie u vraagt om gebruik te maken van de clouddienst, kiest u Nee.
7. Vraag uw beheerder om de Icon uit uw gebruikersaccount te verwijderen.

Extern koppelen
1. Meld u aan bij uw Icon door het het IPadres in te voeren in een browserURL.
2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Ga naar Systeemtoegang en wachtwoorden voor informatie over standaardinstellingen.
3. Selecteer de gewenste taal.
4. Selecteer uw tijdzone.
5. Optioneel: Klik op Een proxy instellen? om een HTTPproxy te configureren.
a. Vul de host, de poort, de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
b. Klik op Toepassen.
6. Selecteer of u de Lifesize cloudbased service wilt koppelen of niet.
7. Klik op Volgende.
OPMERKING: Zorg bij het instellen van een proxy met Icon dat de poorten 443 en 5222 open zijn via uw firewall om het systeem goed te
laten functioneren.

Registreer uw Lifesize 220
Vereiten
Pas uw firewall en DNSinstellingen aan
Zorg ervoor dat uw 220 de nieuwste versie van de GAfirmware heeft
SIP en LDAPgebruikersnaam voor elk toestel
Afstandsbediening 220
Als de 220 geregistreerd is bij een PBX, noteer dan de PBXregistratiegegevens voordat u het toestel reset naar de fabrieksinstellingen

Om uw 220 bij de cloud te registreren, kunt u het toestel resetten naar de fabrieksinstellingen of inloggen via SSH en koppelen via de cloud
uitschakelen.

Fariekintellingen
Gedetailleerde instructies over de initiële configuratie vindt u op pagina 31 van de Gebruikers en beheerdersgids voor de
videocommunicatiesystemen van Lifesize.
1. Klik op de blauwe knop op de Lifesizeafstandsbediening om het systeemmenu te openen.
2. Selecteer Beheerdersvoorkeuren>Systeem>Systeem opnieuw instellen en selecteer Opnieuw instellen.
3. Gebruik de Lifesizeafstandsbediening om de opties te selecteren voor het volgende:

Taal

Selecteer de te gebruiken taal in de gebruikersinterface. De standaardtaal
is Engels.

Wachtwoorden

Wijzig het beheerderswachtwoord. Het standaardwachtwoord is 1234.
OPMERKING: We raden u aan om het standaardwachtwoord te wijzigen
naar een uniek wachtwoord.

Systeemidentificatie

Stel locatie, tijdzone, systeemnaam, videonummer en spraaknummer in.

Berichten

Selecteer de video en spraakprotocollen.

Netwerk

DHCP is standaard ingeschakeld op Lifesizesystemen. Als u DHCP
uitschakelt, moet u het IPadres van het systeem, het subnetmasker en
de standaardgateway opgeven.
Voer de hostnaam van het systeem en de IPadressen in om de DNS
servers te configureren als u geen DHCPserver heeft die automatisch een
DNSserver instelt.
Wanneer u de netwerksnelheid instelt, zorg er dan voor dat de optie
overeenkomt met de snelheid en de duplex die zijn geconfigureerd op uw
netwerkswitch.
Het systeem toont automatisch de datum en tijd wanneer DHCP
ingeschakeld is of wanneer u de hostnaam of het IPadres van een NTP
server opgeeft.

audio

Het systeem detecteert standaard apparaten voor audioinvoer en
selecteert de actieve microfoon.

Lifesize Cloud

Schakel Lifesize Cloud NIET in.

Inloggen met H
1. Open uw SSHclient en log in. OPMERKING: Het standaardwachtwoord voor auto is lifesize. We raden u aan om het
standaardwachtwoord te wijzigen naar een uniek wachtwoord.
2. Typ get lscloud enable om uw huidige status te controleren.
3. Typ set lscloud disable om te ontkoppelen van de cloud.
4. Typ get lscloud enable om te controleren dat het apparaat is uitgeschakeld.

Volg de onderstaande stappen wanneer u uw apparaat heeft gereset of koppelen heeft uitgeschakeld.

Referentie om Lifeize te regitreren

Volg de onderstaande stappen wanneer u uw apparaat heeft gereset of koppelen heeft uitgeschakeld.

Referentie om Lifeize te regitreren
Referenties voor uw systemen kunnen worden gedownload in uw beheerconsole
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.
3. Selecteer het tabblad Downloads.
4. Klik op Referenties om Lifesize 220s te registreren bij Lifesize.

Regitreer ij Lifeize
OPMERKING: zorg ervoor dat firewallpoort 5061 toegankelijk is voor SIP.
Meer informatie over het configureren van de SIPinstellingen vindt u op pagina 52 van de Gebruikers en beheerdersgids voor de
videocommunicatiesystemen van Lifesize.
1. Open een browser en ga naar het IPadres dat wordt weergegeven op uw 220. OPMERKING: Flash vereist om te bedienen.
2. Voer het wachtwoord van uw account in.
3. Selecteer het tabblad Voorkeuren en ga naar Berichten>SIP. Stel de opties als volgt in:
SIP

Ingeschakeld

SIPgebruikersnaam

Provided in the Lifesize admin console

SIPservertype

Auto

Autorisatie naam

Te vinden in de Lifesizebeheerconsole

Autorisatie wachtwoord

Te vinden in de Lifesizebeheerconsole

SIPregistratie

Via proxy

SIPproxy

Ingeschakeld

Hostname proxy

sip.lifesizecloud.com

SIPregistrar

Ingeschakeld

Hostnaam registrar

lifesizecloud.com

SIPsignalering

TLS

UDPsignaleringspoort

5060

TCPsignaleringspoort

5060

TLSsignaleringspoort

5061

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

H.323 uitchakelen
1. Open een browser en ga naar het IPadres dat wordt weergegeven op uw 220. OPMERKING: Flash vereist om te bedienen.
2. Vul het beheerderswachtwoord van uw 220 in.
3. Selecteer het tabblad Voorkeuren en ga naar Berichten>H323. Stel het veld H.323 in op Uitschakelen.
4. Klik op Wijzigingen opslaan

ellen in meerdere richtingen naar één video + één tem
1. Open een browser en ga naar het IPadres dat wordt weergegeven op uw 220. OPMERKING: Flash vereist om te bedienen.
2. Vul het beheerderswachtwoord van uw 220 in.
3. Selecteer het tabblad Voorkeuren en ga naar Berichten>Algemeen. Stel Bellen in meerdere richtingen in naar Eén video +
één stem. OPMERKING: Als u express 220 gebruikt, stelt u Bellen in meerdere richtingen in naar Inschakelen.
4. Klik op Wijzigingen opslaan.

LDAP
OPMERKING: zorg ervoor dat firewallpoorten 389 en 636 openstaan voor een beveiligde LDAP.

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

LDAP
OPMERKING: zorg ervoor dat firewallpoorten 389 en 636 openstaan voor een beveiligde LDAP.
Meer informatie over het configureren van LDAPinstellingen vindt u op pagina 65 van de Gebruikers en beheerdersgids voor de
videocommunicatiesystemen van Lifesize.
1. Selecteer het tabblad Voorkeuren en ga naar Adresboek>LDAP. Stel de opties als volgt in:
LDAP

Ingeschakeld

LDAPhostnaam

ldapexport.lifesizecloud.com

LDAPgebruikersnaam

uid=Te vinden in de Lifesizebeheerconsole

LDAPwachtwoord

Voorzien door Lifesize

LDAPbasis

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

LDAPfilter

(displayName=*)

LDAPvernieuwing

Voorkeur klant

2. Klik op Wijzigingen opslaan.

chakel FCP uit
1. Open een browser en voer het IPadres in dat te zien is op uw 220 <IPadres van 220>/ondersteuning
2. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in. De standaardlogin is cli / lifesize. Klik op Inloggen.
3. Klik op Gaan naar in de Geavanceerde communicatieinstellingen.
4. Verander BFCP is ingeschakeld naar Uitgeschakeld.
Als u een PBX gebruikt voor audiogesprekken, bekijk dan SIP PBXconfiguratie voor instructies om SIPregistrar 2 in te schakelen.

Registratie van apparaten van derden
Met Lifesizeregistratie van apparaten van derden kunt u profiteren van de voordelen van de Lifesize cloudbased service terwijl u maximaal
gebruik maakt van uw huidige investeringen in videoconferencing. Bepaalde apparaten van Cisco® en Polycom® kunnen direct op de
Lifesizedienst worden geregistreerd.
De Lifesizeondersteuning helpt klanten bij het configureren en registreren van elk apparaat van derden in hun account.
Opmerking: het is belangrijk om de ALG/Application Layer Gateway uit te schakelen voor H.323eindpunten. Instructies om deze optie uit te
schakelen kunnen worden verkregen bij de fabrikant van uw firewall.

Ondersteunde apparaten
Fabrikant

Serie

Model

Firmwareversie

Configuratieinstellingen

Polycom

RealPresence Groupserie

310/300, 500, 700

6.0.1340040 of later

Configureren

Polycom

HDXserie

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 of later

Configureren

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 of later

Configureren

Cisco

TelePresence Codec Cserie

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe of later

Configureren

Bekijk de volgende video voor meer informatie over hoe u apparaten van derden kunt gebruiken met de Lifesizeapp.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

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!

Polycom RealPresence Groupserie 500
1. Voer het IPadres van het apparaat in uw browser in. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
2. Ga naar Admin Settings > Network > IP Network .

3. Configureer de volgende instellingen:
Schakel IP H.323 in.
Voer de H.323naam in. Dit is de extensie van het apparaat.
Voer de H.323extensie in. Dit is de extensie van het apparaat.
Selecteer Specify bij het veld 'Use Gatekeeper'.
Schakel Authentication in en voer de extensie in het veld 'User Name' in.
Voer het IPadres van de Gatekeeper in het veld 'Primary Gatekeeper IP Address' in.
Vouw de Firewallsectie uit en schakel H.460 Firewall Traversal in.

4. Klik op Opslaan.

Configureer LDAP
1. Ga naar Admin Settings > Servers > Directory Servers.

2. Configureer de volgende instellingen:
Selecteer LDAP bij Server Type.
Voer ldapexport.lifesizecloud.com in als het serveradres.
Voer de serverpoort in. Zie Netwerkpoorten openen voor meer informatie.
Voer o=cloud, dc=lifesize, dc=com in als de Base DN (Distinguished Name).
Voer o=cloud, dc=lifesize, dc=com in als de Multitiered Default Group DN.
Selecteer Basic bij Authentication Type.
Selecteer het selectievakje Gebruik SSL (Secure Socket Layer).
Voer uid=<Lifesize extension> in als de Bind DN (Distinguished Name).
Voer het wachtwoord in dat u kreeg van Lifesize.

3. Klik op Save.

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!

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!

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!

Polycom HDXserie
1. Voer het IPadres van het apparaat in uw browser in. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
2. Klik op Admin Settings en ga naar Network > IP Network .

3. Configureer de volgende instellingen:
Schakel IP H.323 in.
Voer de H.323naam in. Dit is de extensie van het apparaat.
Voer de H.323extensie in. Dit is de extensie van het apparaat.
Selecteer Specify bij het veld 'Use Gatekeeper'.
Schakel Authentication in en voer de extensie in het veld 'User Name' in.
Voer het IPadres van de Gatekeeper in het veld 'Primary Gatekeeper IP Address' in.
Schakel H.460 Firewall Traversal in.

4. Klik op Update.

Configureer LDAP
1. Ga naar Global Services > Directory Servers.

2. Configureer de volgende instellingen:
Schakel LDAP in.
Voer ldapexport.lifesizecloud.com in als het serveradres.
Voer de Server Port in.
Voer de Group Name in.
Voer de Default Group in.
Voer de Base DN (Distinguished Name) in. Bijvoorbeeld: o=cloud, dc=lifesize, dc=com
Selecteer Basic bij Authentication Type.
Voer de Bind DN (Distinguished Name) in. Bijvoorbeeld uid=<extension>.

3. Klik op Updaten.

Cisco TelePresence SX20 en de Codec Cserie
1. Voer het IPadres van het apparaat in uw browser in. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
2. Ga naar Configuration> System Configuration > H323.

3. Selecteer in de NATsectie Off bij Mode.
4. Configureer de volgende instellingen in klik na elke optie op Save:
Selecteer Gatekeeper bij de CallSetup Mode.
Selecteer Dynamic bij PortAllocation.
Voer de LoginName in. Dit is de extensie van het apparaat.
Selecteer On bij Mode.
Voer het Wachtwoord in.
Voer het Gatekeeperadres in
Selecteer Manual bij Discovery.
Voer de extensie van het apparaat in de velden bij E164 en ID in.

Telefoonoekdient activeren
1. Voer het IPadres van het apparaat in uw browser in. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
2. Ga naar Configuration> System Configuration > Phonebook Server.

3. Laat het IDveld leeg en kies TMS als het Type.
4. Voer in het URLveld uw extensie en wachtwoord in de volgende notatie
in: http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?token=extension_password
5. Klik op Opslaan.

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!

Uw Lifesize Phone HD aanpassen
Als u gebruikmaakt van de Lifesize Cloud met een Lifesize Phone HD die is verbonden met een Lifesize Iconkamersysteem, dan kunt u de
achtergrond, layout en tijdzones op het beginscherm van de Lifesize Phone HD aanpassen via de pagina Kamersystemen van de
beheerconsole van Lifesize.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Kamersystemen vanuit het navigatiemenu.

3. Selecteer het vakje naast de telefoon die u wilt aanpassen. U kunt meerdere telefoons tegelijk selecteren door op het selectievakje
te klikken naast elke naam die is gekoppeld met een Lifesize Phone HD. Klik op Phone HD aanpassen.
4. Vanuit het tabblad Achtergrond kunt u een standaardachtergrond kiezen of uw eigen achtergrond uploaden.
OPMERKING: Ondersteunde beeldformaten: JPEG, PNG met max. beeldgrootte van 1 MB en een minimum resolutie van 800x480
px.
5. Vanuit het tabblad Layout kunt u de layout aanpassen door een layout te kiezen met 4 knoppen (incl. de datum en tijd), 6 knoppen of
8 knoppen. Er zijn verschillende knoppen om uit te kiezen:

Gezondheid
Oproep
Vergaderingen
Agenda
Mijn info
Camera
Aanwezig
Aangepast snelkiezen
Recent
Toetsenblok
Slaapstand
Adresboek
Start
Niet storen
Volume
Favorieten

6. Vanuit het tabblad Tijdzones kunt u een vooraf vastgelegde tijdzone zoeken en instellen of een eigen naam voor een tijdzone
aanmaken. U kunt ook elke tijdzone inschakelen/uitschakelen met de schakelknop aan/uit.
7. Klik op Opslaan.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over hoe u de Phone HD kunt aanpassen.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Agenda's beheren
Beheerders kunnen agenda's voor alle kamersystemen in hun Lifesizeaccount beheren vanuit de
de Beheerconsole.

pagina Kamersystemen in

OPMERKING: zorg ervoor dat u de agendaintegratie heeft ingesteld en uw Icon aan uw Lifesizeaccount heeft gekoppeld voordat u een Icon
abonneert op een agenda.
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Kamersystemen vanuit het navigatiemenu.

3. Klik op de naam van het Kamersysteem dat u wilt beheren. Het venster Geavanceerde instellingen wordt geopend.
4. Selecteer het tabblad Agenda. Klik op Abonneren om een agenda te zoeken en uw Icon daarop te abonneren. Als dit al is
ingesteld, wordt het huidige agendaabonnement weergegeven.
5. Als u dit voor het eerst instelt, selecteert u uw agendaprovider en volgt u de instructies. Na de initiële instelling kunt u de agenda's van
uw organisatie zoeken. Selecteer de gewenste agenda en klik op Abonneren.
6. U kunt de agenda wijzigen door op Opzeggen te klikken en opnieuw te beginnen.
Meer informatie over vergadermeldingen en andere veelgestelde vragen over agenda's.

Initiële etupintructie voor Microoft Office 365
1. Selecteer Office 365 tussen de agendadiensten voorgesteld in de initiële configuratiewizard en log in op Office 365 met het
voornaamste beheerdersaccount.
2. Geef Lifesize Calendaring Service op het volgende scherm van Microsoft alleenlezentoegang voor agenda's en
adresboekgegevens uit de postvakken van Office 365. Opmerking: Lifesize heeft onder geen enkel beding schrijfmachtigingen.
3. De initiële setup van de Icon Calendaringfunctie is voltooid. Selecteer welke Office 365kamerhulpbron aan deze Icon is
toegewezen, en klik dan op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt op Terug naar
videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole.
Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Office 365account nodig.

Initiële etupintructie voor Lokaal Microoft xchange 2013/2016
1. Selecteer Microsoft Exchange lokaal tussen de voorgestelde agendadiensten in de initiële configuratiewizard. Log in op Exchange
met het Exchangebeheerdersaccount of met een Serviceaccount (ontwikkelaar) met imitatiebevoegdheid. Het account heeft
imitatiebevoegdheid nodig om de vergaderuitnodigingen voor andere gebruikers te krijgen. De Agendadienst probeert de
Exchangeserver te zoeken met het Auto Discoveryproces. Klik hier voor meer informatie over automatische detectie.
2. Zodra de verbinding met de Exchangeserver tot stand is gebracht, selecteert u welke Kamerhulpbron (door Microsoft 'Postvak voor
een vergaderruimte' genoemd) is toegewezen aan deze Icon, en klikt u op Abonneren.
3. Klik op de bevestigingsverzoekpagina opnieuw op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt
op Terug naar videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole.
4. U kunt de agenda wijzigen door op Opzeggen te klikken en opnieuw te beginnen.
Voor Microoft xchange erver 2013/2016

Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Exchange Serveraccount en imitatiebevoegdheid nodig. Meer
informatie.

chermerichten voor Microoft Office 365 en Lokaal Microoft xchange 2013/2016
Om toestemming te geven voor de popupberichten op het scherm in het Lifesizevergaderruimtesysteem zijn de volgende Windows
PowerShellopdrachten vereist. Meer informatie.
Start Exchange/O365 PowerShell als een beheerder en voer de volgende opdrachten uit:
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection

$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Initiële etupintructie voor Google G uite
Opmerking: Wanneer u dit voor de eerste maal instelt, moet u de API's van G Suite inschakelen zodat Lifesize kan communiceren met de
dienst van Google. Meer informatie.
1. Selecteer G Suite tussen de voorgestelde agendadiensten in de initiële configuratiewizard. Log in op G Suite met het belangrijkste
beheerdersaccount.
2. Geef Lifesize Calendaring Service op het volgende scherm van Google alleenlezentoegang voor agenda's en
adresboekgegevens uit de postvakken van G Suite. Opmerking: Lifesize heeft onder geen enkel beding schrijfmachtigingen.
3. De initiële setup van de Icon Calendaringfunctie is voltooid. Selecteer welke G Suitekamerhulpbron (door Google 'Gedeelde ruimte'
genoemd) aan dit Icon is toegewezen, en klik dan op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt
op Terug naar videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole.
Nadat u de agendaintegratie geconfigureerd heeft, kunt u Lifesize Icons abonneren op de agendaservice.
Standaard wordt de naam van de organisator weergegeven in de agenda. Volg deze stappen als u wilt dat ook de naam van de vergadering
wordt weergegeven. Deze machtiging moet per ruimte worden ingesteld en de wijziging wordt alleen toegepast op toekomstige vergaderingen.
Bij het zoeken naar een agenda wordt enkel rekening gehouden met het begin van de zoekstring. Als u bijvoorbeeld Sarah Smith zoekt,
komen Sarah en ssmith wel overeen, maar Smith niet.
Als u een foutmelding krijgt bij het zoeken naar een ruimte in de agenda, neem dan contact op met uw systeembeheerder om te controleren of
de machtigingen correct zijn ingesteld.

Meer informatie over vergadermeldingen en andere veelgestelde vragen over agenda's.

Dashruimtebeheer

Opnamen
Lifeize Record and hare
Indien ingeschakeld in uw Lifesizeaccount kunnen gebruikers in uw organisatie met 'Opnemen en delen' vergaderingen opnemen en een link
naar de opname delen met anderen. U kunt de opnameopties configureren en de deelmachtigingen instellen door naar Accountinstellingen
te gaan, het tabblad Algemene instellingen te selecteren en naar Opnemen en delen te scrollen. Meer informatie.
Meer informatie over het opnemen van gesprekken en vergaderingen.
Meer informatie over het bekijken, beheren en delen van opnames.

en opname uploaden
Als u video's wilt delen die niet met Lifesize zijn opgenomen, kunt u de uploadfunctie gebruiken om via uw webbrowser een videobestand te
uploaden naar uw Lifesizeopnamebibliotheek. Als het uploaden is voltooid, wordt de video verwerkt in het juiste formaat om te delen in uw
Opnamefeed. Lifesizebeheerders kunnen alle opnamen in de Opnamebibliotheek in hun Lifesizeaccount beheren. Alleen Lifesize
beheerders en supergebruikers kunnen opnamen uploaden.
1. Ga naar Opnamen > Opnamefeed.
2. Klik op Uploaden.
3. Versleep uw bestand of klik om door bestanden te bladeren. Upload alleen MP4bestanden van maximaal 5 GB.
4. Bewerk de titel voor uw opname (optioneel).
5. Klik op Uploaden. De voortgang van uw upload wordt weergegeven op de pagina. U kunt het uploadvenster op elk gewenst moment
verlaten. Het uploaden gaat op de achtergrond verder, maar u kunt dan niet het voortgangspercentage zien. OPMERKING: de
uploadtijd is afhankelijk van de grootte van uw bestand en de snelheid van uw internetverbinding.
6. Verwerking: het verwerken van uw video duurt enige tijd en de voortgang wordt weergegeven onder de knop Uploaden. U wordt
aangeraden niet meer dan drie video's tegelijk te uploaden en te verwerken. De verwerkingstijd is ongeveer een uur per GB.
7. Als het bestand is verwerkt, wordt het weergegeven in de Opnamefeed. Ga naar
bewerken en naar

om de eigenschappen van de opname te

om te selecteren wie de opname kan bekijken:

Specifieke gebruikers: dit is de standaardinstelling. Typ het begin van de gebruikersnaam in en selecteer uit de vervolgkeuzelijst.
Gehele account: selecteer deze optie om de opname te delen met alle gebruikers in uw account.

Live Stream opzetten
Lifesize Live Stream is ideaal voor organisaties die hun bedrijfsvergaderingen, bestuursupdates en trainingsessies willen streamen.
Beheerders kunnen Lifesize Live Stream inschakelen, Live Streamevenementen aanmaken en de opnamen ervan downloaden. De eigenaar
of moderator van de Live Streamvergadering kan de vergadering openstellen voor een vraagenantwoordsessie en de antwoorden op de
vragen van de deelnemers in realtime beheren.
Alle Live Streamevenementen worden opgenomen en kunnen tijdelijk vanuit het tabblad Opnamen gedownload worden. Leer meer over het
beheren van Live Streamevenementen en opnamen.
OPMERKING: vraagenantwoordsessies worden niet ondersteund op mobiele apparaten.

en Live tream-evenement opzetten
1. Log in op de beheerconsole.
2. Klik op

Vergaderingen vanuit het navigatiemenu.

Als u een nieuwe vergadering toevoegt, klikt u op Vergadering aanmaken en vult u de vereiste informatie in op het tabblad
Algemeen en het tabblad Rollen om de vergadering te definiëren. U moet een naam voor de Vergadering opgeven.
Als u een vergadering wilt bewerken, klik dan op de naam van de vergadering om de gegevens van de vergadering te bewerken.

3. Klik op het tabblad Streamen, kies het juiste item en voer vervolgens uw informatie in.
a. Klik op Live Stream inschakelen.
b. Als u tijdens het streamen een Q&Asessie wilt opnemen, vink dan het selectievakje Vragen inschakelen aan.
c. Als u de vragen niet eerst wilt goedkeuren voor u ze publiceert, vink dan het selectievakje Automatisch goedkeuren van
inkomende vragen aan. Met deze optie worden alle vragen die via het Q&Qpanel binnenkomen zichtbaar voor
deelnemers aan het Live Streamevenement.
d. Selecteer de Kijkmachtigingen om gebruikersparticipatie mogelijk te maken tijdens de vergadering:
Openbaar – Iedereen met de link kan het Live Streamevenement bekijken.
Privé – U moet een beveiligingscode opgeven. Alleen diegenen die een beveiligingscode invoeren nadat ze zich bij de
vergadering hebben gevoegd, kunnen de Live Streamgebeurtenis bekijken. Deze instelling wordt aanbevolen als u de Live
Streamgebeurtenis tot slechts enkele deelnemers wilt beperken. OPMERKING: De beveiligingscode van de gebeurtenis is
niet dezelfde als de beveiligingscode van de vergadering.
Alleen groep – Alleen leden van uw groep kunnen het Live Streamevenement bekijken.

e. Kopieer de link die op het tabblad Streamen werd gegenereerd, en de beveiligingscode indien van toepassing, en stuur
deze naar de eigenaar van de vergadering zodat de link in de uitnodiging kan worden opgenomen. Een klik op de link
om deze te kopiëren, betekent niet dat de beveiligingscode ook wordt gekopieerd.
4. Klik op Save. OPMERKING: Wanneer u een nieuwe vergadering toevoegt, wordt de link pas beschikbaar nadat u op Opslaan hebt
geklikt.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over de Lifesize Live Stream.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Een Live Stream beheren
Na het inschakelen van de Lifesize Live Stream kunt u gegevens over iedere aangemaakte gebeurtenis bekijken, historische en realtime
gegevens over gebeurtenissen bekijken, en Live Streamrapporten en opnamen downloaden.
Wanneer een Live Streamevenement wordt aangemaakt in de beheerdersconsole, verschijnen de volgende gegevens op het tabblad 'Live
Streams' van de pagina 'Vergaderingen'.
De naam van de vergadering
De link naar het Live Streamevenement
Autorisaties die zijn ingesteld voor het evenement (openbaar, alleen groepen of privé)
Live? status – of streaming actief is of niet en, als het live is, het aantal kijkers in het evenement
Geschiedenis – Door te klikken op de naam van de Live Streamgebeurtenis opent u de Live Streamgegevens voor de geselecteerde
vergaderruimte.

Live tream-gechiedeni ekijken
In het tabblad 'Live Streams' klikt u op de naam van de Live Streamvergadering om een overzicht van de gebeurtenissen voor een specifieke
vergaderruimte te bekijken. De geschiedenisgegevens bevatten: datum, tijd en tijdsduur van elke individueel gebeurtenis en het aantal
weergaven voor die gebeurtenis. Klik op het informatiepictogram in de kolom 'Rapportage' om de geschiedenisgegevens te bekijken en het
rapport te downloaden.
Klik op de naam van de Live Streamgebeurtenis in de kolom 'Rapportage' om de geschiedenisgegevens te bekijken en het rapport te
downloaden.

Gegeven over Live tream-evenementen
Het Live Streamgegevensrapport vermeldt alle deelnemers die het Live Streamevenement hebben bijgewoond. Dit rapport bevat de
toegangslink naar de Live Streamvergadering. Klik op Exporteren om het rapport te downloaden.

Live tream-opname downloaden
Alle Live Streamevenementen worden opgenomen. Na afloop van een Live Streamevenement wordt de opname tijdelijk opgeslagen in het
account van de eigenaar van de opname. Als u geen uren voor 'Opnemen en Delen' heeft gekocht en Live Streamopnamen permanent wilt
opslaan om te bewaren of delen, moet de eigenaar de opname meteen downloaden zodra deze beschikbaar is op de pagina 'Opnamen'.
1. Om de opname te downloaden, gaat u naar 'Opnamen bekijken' en opent u de opname.
2. Klik op

onderaan het scherm.

Als u Lifesize Live Stream nog niet heeft ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u hier leren hoe u Live Stream opzet.
Als u een moderator bent, kunt u hier meer leren over het modereren van een Live Streamevenement.
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