Lifesize® Icon™serie 300/500/700

Aan de slag met het instellen van uw systeem

Instellen en activeren

Uw systeem configureren

Configureren

Uw eerste oproepen plaatsen. U kunt ook uw gesprekken beheren, gegevens delen en opnames maken.

Uw systeem gebruiken

Meer informatie over de videodienst in de cloud van Lifesize, die ondersteuning biedt voor
videosamenwerking met uw Icon via bureaucomputers, mobiele apparaten en browsers.

Lifesize Clouddienst

Hardware installeren
Controleer voordat je je Lifesizevideosysteem installeert de fysieke eigenschappen van de ruimte, compatibiliteit met schermen en je
netwerkconfiguratie. OPMERKING: Als je geen DHCP gebruikt, moet een netwerkbeheerder handmatig een IPadres, subnetmasker en
standaardgateway voor je systeem instellen.

eknopte handleiding
Lifesize Icon 300 met Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 met Micpod en Room Controller Tabletapp
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700
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Uw systeem instellen en activeren
Zie Icon 300 instellen met Micpod voor de eerste configuratie van de Lifesize Icon 300 met de Micpod en Room Controller Tabletapp,

Intellen met Lifeize Phone HD
Volg deze stappen tijdens de initiële configuratie van uw Icon om deze in te stellen met de Lifesize Phone HD.
1. Open een browser en ga naar het IPadres dat wordt weergegeven op uw Icon. OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op
Start > Systeem te tikken.
2. Selecteer uw taal in de lijst en klik op Volgende.
3. Selecteer uw tijdzone.
4. Kies en bevestig een beheerderswachtwoord. Hiermee krijgt de beheerder toegang tot de webinterface van het systeem.
5. Kies en bevestig een beveiligingscode voor de beheerder voor de Lifesize Phone HD. Hiermee krijgt de beheerder toegang tot
beheerdersinstellingen van de Lifesize Phone HD.
6. Klik op Volgende.
7. Selecteer uw audiouitgang (Phone HD, tvscherm of speakers) en klik op Volgende.
8. De configuratie is voltooid. Klik op Naar de beheerconsole om uw systeem te koppelen aan de Lifesizeservice.
9. 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

Gebruiker– hiermee kunnen Lifesizebeheerders het apparaat associëren met iedere gebruiker of bestaand
kamersysteem in hun 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.

10. Klik op Activeren.
Nu kunt u uw eerste oproep plaatsen.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over het uitpakken en instellen van de Lifesize 700.

Icon 300 instellen met Micpod
Volg deze stappen tijdens de initiële configuratie van uw Icon.
1. Open een browser en ga naar het IPadres dat wordt weergegeven op uw Icon.
2. Selecteer uw taal in de lijst en klik op Volgende.
3. Selecteer uw tijdzone.
4. Kies en bevestig een beheerderswachtwoord. Hiermee krijgt de beheerder toegang tot de webinterface van het systeem.
5. Koppel uw systeem. 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

Gebruiker– hiermee kunnen Lifesizebeheerders het apparaat associëren met iedere gebruiker of bestaand
kamersysteem in hun 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. Download de Lifesize Room Controllerapp op uw tablet.
7. Gebruik de app om de QRcode te scannen of voer de code in om het koppelingsproces te voltooien.
Nu kunt u uw eerste oproep plaatsen.

Uw systeem configureren
Configureer uw netwerkinstellingen, profiel, beveiliging, talen en meer met de nieuwe webinterface van de Lifesize Icon of de Lifesize Phone
HD.
Webinterface
Phone HD

Overwegingen voor het netwerk
Slechte audio en videokwaliteit kan het gevolg zijn van onvoldoende bandbreedte op uw netwerk. Lifesize raadt een netwerksnelheid aan van
ten minste 1 Mb/s (download en upload) voor een videogesprek in highdefinition. Tijdens videogesprekken met een lagere bandbreedte
selecteren Lifesizevideosystemen automatisch de beste resolutie voor de beschikbare bandbreedte.
Als u domeinadressen wilt gebruiken voor het plaatsen van oproepen, stel dan een DNSserver in of gebruik een DHCPserver die
automatisch een DNSserver instelt. De standaardDNSserver van Lifesize is 8.8.8.8

De webinterface van de Lifesize Icon gebruiken
De nieuwe webinterface voor het configureren van uw Lifesize Iconsysteem toont nu alle instellingen op één pagina. Zo kunt u uw instellingen
snel en eenvoudig wijzigen.

Systeemprofiel configureren
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon. OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Stel de profielwaarden in.
Systeemnaam

Geef de naam van het kamersysteem op.

Systeemtaal

Selecteer een taal voor de interface van het systeem.

Systeemtelefoonnummer

Stel het telefoonnummer in dat door het systeem wordt gebruikt

NTPserver

De waarde die u opgeeft voor de hostnaam van de NTPserver wordt
gebruikt in aanvulling op alle andere NTPserveradressen die een
DHCPserver aan uw systeem doorgeeft.

Datum en tijd

Selecteer de datum, tijd en tijdzone

3. Klik op Opslaan.

Het netwerk configureren
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon. OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Scroll omlaag naar Netwerk en stel de volgende waarden in:
Verbindingstype

Bekabeld

DHCPserver

DHCP wijst IPadressen dynamisch toe.
Als u DHCP uitschakelt, dient u het lokaal geconfigureerde IPadres,
het subnetmasker (gebruikt om de IPadressen op te splitsen in een
netwerk en een hostid) en de standaard gateway in te voeren.

IPadres

Voer het IPadres van het systeem in.

Standaardgateway

Voer de gegevens van de standaardgateway in.

Netmasker

Voer de gegevens van het netmasker in.

Statische DNSserver 1 en 2

Voer de IPadressen in om DNSservers te configureren. Voer de
domeinnamen in om te doorzoeken bij het omzetten van hostnamen.
DNS vertaalt namen van netwerkknooppunten in adressen; specificeer
deze voorkeur om DNS te gebruiken voor het omzetten van hostnamen
naar IPadressen.

Duplex van netwerk

Met fullduplex kunnen twee componenten tegelijk informatie
verzenden en ontvangen.

Netwerksnelheid

Selecteer uw netwerksnelheid: 10 Mb/s, 100 Mb/s, of 1000 Mb/s

3. Klik op Opslaan.

Beveiliging en wachtwoorden
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon.OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Scroll omlaag naar Beveiliging en stel de volgende waarden in:

Kies en bevestig een
beheerderswachtwoord

Wachtwoorden moeten minimaal 8 tekens lang zijn en minstens
een cijfer, een kleine letter, een hoofdletter en een speciaal
teken bevatten.

Kies en bevestig een pincode voor de
Phone HD

Stel een 4cijferige pincode in voor de Lifesize Phone HD die
voor dit systeem gebruikt wordt.

3. Klik op Opslaan.

Systeemgedrag configureren
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon.OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Scroll omlaag naar Systeemgedrag en stel de volgende waarden in:

Inkomende gesprekken automatisch
beantwoorden

Hiermee worden inkomende oproepen automatisch beantwoord.
Als dit is uitgeschakeld, moet u inkomende oproepen handmatig
beantwoorden of negeren. Standaard moet u inkomende
oproepen handmatig beantwoorden of negeren.

Presentaties starten automatisch

Wanneer u een laptop aansluit op de videoingang van het
systeem, dan start de presentatie automatisch op. Standaard is
dit ingeschakeld.

Audiouitgang

Specificeert de locatie voor de geluidsuitvoer tijdens
videogesprekken

Dubbelschermmodus

Selecteer zelfweergavemodus (standaard) of spiegelmodus. Zie
hieronder voor meer informatie.
Lampen met een voedingsbron van 50 Hz kunnen een flikkering
produceren die de camera opvangt en doorgeeft aan het
systeem. Als u lampen gebruikt met een voedingsbron van 50
Hz en een flikkering in de video ziet, stel antiflikkering dan in op
50 Hz. De standaardwaarde is Auto.

Antiflikkering 50Hz

LET OP: De waarde die u kiest voor deze voorkeur is van
toepassing op alle camera's die verbonden zijn met het
systeem. Sommige belichtingsinstellingen die zijn ontworpen
voor gebruik in ruimtes die zijn verlicht door de zon kunnen
resulteren in een flikkering. Om de flikkering te verwijderen,
verhoogt u de Helderheid.

3. Klik op Opslaan.

Duelchermmodu (alleen Lifeize Icon 500 en 700)
Als u een tweede beeldscherm op uw systeem aansluit, kunt u een weergavemodus selecteren. Uw systeem configureert dan automatisch het
tweede beeldscherm. Afhankelijk van de modus werken uw twee schermen tijdens een videogesprek anders dan buiten een videogesprek.

Schermmodus

Gespreksstatus

Scherm 1

Scherm 2

Eigen
weergave
(standaard)

In gesprek

Beeld van andere deelnemer
of samengesteld beeld bij 3 of
meer deelnemers

Beeld van lokale camera

Als pictureinpicture (PIP)
ingeschakeld is: uw
camerabeeld wordt
weergegeven in de PIP

Niet in
gesprek

Achtergrond

Als PIP ingeschakeld is: achtergrond
wordt weergegeven
Als u uw scherm lokaal presenteert
(via HDMI of Lifesize Share) of als de
andere deelnemer zijn of haar scherm
presenteert: de presentatie wordt
weergegeven
Achtergrond of digitaal informatiebord
Als u uw scherm lokaal presenteert
(via HDMI of Lifesize Share): uw
presentatie wordt weergegeven

Niet in
gesprek

Achtergrond

Achtergrond of digitaal informatiebord
Als u uw scherm lokaal presenteert
(via HDMI of Lifesize Share): uw
presentatie wordt weergegeven

Spiegelmodus

In gesprek

Beeld van andere deelnemer
of samengesteld beeld bij 3 of
meer deelnemers
Als PIP ingeschakeld is: uw
camerabeeld wordt
weergegeven in de PIP

Niet in
gesprek

Achtergrond of digitaal
informatiebord
Als u uw scherm lokaal
presenteert (via HDMI of
Lifesize Share): uw
presentatie wordt
weergegeven

Beeld van lokale camera
Als PIP ingeschakeld is: achtergrond
wordt weergegeven
Als u uw scherm lokaal presenteert
(via HDMI of Lifesize Share) of als de
andere deelnemer zijn of haar scherm
presenteert: de presentatie wordt
weergegeven

Achtergrond of digitaal informatiebord
Als u uw scherm lokaal presenteert
(via HDMI of Lifesize Share): uw
presentatie wordt weergegeven

OPMERKING:
1. Als uw systeem eerder voor PIP zelfweergavemodus geconfigureerd was, behoudt uw systeem de huidige instellingen totdat u de
modus wijzigt naar een van de twee bovenstaande modi.
2. U kunt CLISHopdrachten gebruiken om altijd het camerabeeld op scherm 1 in zelfweergavemodus weer te geven als u niet in
gesprek bent.
3. Uw lokale camera kan altijd tijdelijk op scherm 1 worden weergegeven door op de Cameraknop op de Lifesize Phone HD te
drukken.

Uw systeem configureren voor VoIP
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon. OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Scroll omlaag naar VoIP en stel de volgende waarden in:
PBXintegratie

PBXintegratie inschakelen.

SIPgebruikersnaam

SIPgebruikersnaam voor het apparaat.

Autorisatie gebruikersnaam

Gebruikersnaam SIPserverautorisatie. Stel alleen een waarde in indien
de registrar of proxy dat vereist.

Autorisatie wachtwoord

Wachtwoord SIPserverautorisatie. Stel alleen een waarde in indien de
registrar of proxy dat vereist.

SIPregistrar

Gebruikt indien ingeschakeld een SIPregistrar.

Hostnaam SIPregistrar

Hostnaam of IPadres van de SIPregistrar.

SIPregistratie

Selecteer direct of via proxy.
Communicatiepad om te gebruiken voor het registreren bij een SIP
registrar. SIPapparaten gebruiken registerinstellingen om hun huidige
locatie dynamisch te registreren.

SIPproxy inschakelen

Gebruikt indien ingeschakeld een SIPproxyserver.

Hostname proxy

Hostnaam of IPadres van de SIPproxyserver.

SIPsignalering

Stel het voorkeursprotocol voor SIPsignalering (TCP, UDP of TLS) in.
Signaleringsprotocollen sluiten elkaar uit; door het inschakelen van het
ene protocol worden de andere uitgeschakeld.
Stel de waarde in op TLS om transportbeveiliging voor signalering in te
schakelen.

3. Klik op Opslaan.

Diagnostiek en onderhoud
1. Open een browser en ga naar het IPadres van uw Icon.OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te
tikken.
2. Scroll omlaag naar Diagnostiek en onderhoud en stel de volgende waarden in:

Diagnostisch rapport genereren
en downloaden

Ondersteuningsmedewerkers kunnen u vragen een diagnostisch
rapport te maken van uw systeem om de oorzaak van een probleem
met uw systeem vast te stellen.

Diagnostisch rapport downloaden

Downloadt het eerder gegenereerde diagnostische rapport

Pakketopname starten

Registreert en downloadt het netwerkcommunicatielogboek (.pcap
bestand). De pakketopname duurt 3 minuten om voldoende informatie
te registreren, waarna het bestand gedownload wordt.

Systeem opnieuw opstarten

Hiermee wordt het systeem opnieuw opgestart.
Hiermee worden uw huidige instellingen gewist, inclusief uw invoer in
Favorieten.

Systeem terugzetten naar
fabrieksinstellingen

Het systeem start automatisch opnieuw op en het wachtwoord van de
beheerder wordt opnieuw ingesteld op de standaardwaarde (admin).
OPMERKING: u kunt het systeem ook opnieuw instellen door de
rode resetknop aan de achterkant van het Lifesizesysteem
gedurende 10 tot 15 seconden ingedrukt te houden.

USB1

Selecteer de shell, snelheid en datatransportbesturing

USB2

Selecteer de shell, snelheid en datatransportbesturing

Uw Phone HD gebruiken
Gebruik uw Lifesize Phone HD om uw Iconsysteem te configureren.
Netwerkinstellingen
Uw netwerk testen
Systeeminstellingen resetten
De taal wijzigen

Netwerkinstellingen
1. Tik op de Phone HD op Systeem > Beheerder.
2. Tik op Netwerkinstellingen en voer het volgende in met het toetsenbord:

DHCPserver

DHCP wijst IPadressen dynamisch toe.
Als u DHCP uitschakelt, dient u het lokaal geconfigureerde IPadres,
het subnetmasker (gebruikt om de IPadressen op te splitsen in een
netwerk en een hostid) en de standaard gateway in te voeren.

IPadres

Voer het IPadres van het systeem in.

Subnetmasker

Voer de gegevens van het subnetmasker in.

Standaardgateway

Voer de gegevens van de standaardgateway in.

Statische DNSserver 1 en 2

Voer de IPadressen in om DNSservers te configureren. Voer de
domeinnamen in om te doorzoeken bij het omzetten van hostnamen.
DNS vertaalt namen van netwerkknooppunten in adressen; specificeer
deze voorkeur om DNS te gebruiken voor het omzetten van hostnamen
naar IPadressen.

Uw netwerk testen
Voer een netwerktest uit om de verbinding van het kamersysteem met uw netwerk en cloudservice te controleren.
1. Tik op de Phone HD op Systeem > Beheerder.
2. Tik op Netwerk testen.
3. Tik op Test uitvoeren. Uw testresultaten worden weergegeven.

Systeeminstellingen resetten
De volgende procedure stelt de standaardstaat van het systeem opnieuw in
1. Tik op de Phone HD op Systeem > Beheerder.
2. Tik op Netwerkinstellingen resetten.
3. Tik op Resetten om alle netwerkinginstellingen te resetten naar de standaardwaarden.
Het systeem start automatisch opnieuw op en het wachtwoord van de beheerder wordt opnieuw ingesteld op de standaardwaarde (admin).

OPMERKING: u kunt het systeem ook opnieuw instellen door de rode resetknop aan de achterkant van het Lifesizesysteem gedurende 10
tot 15 seconden ingedrukt te houden.

De taal wijzigen
1. Tik op de Phone HD op Systeem.
2. Tik op Taal.
3. Selecteer uw taal in de lijst. De volgende talen zijn beschikbaar voor Lifesize Icons:
Engels
Chinees (vereenvoudigd) (简体中文)
Chinees (traditioneel) (繁體中文)
Tsjechisch (Čeština)
Nederlands
Fins (Suomi)
Frans (Français)
Duits (Deutsch)
Italiaans (Italiano)
Japans (日本語)
Koreaans (한국어)
Noors (Norsk)
Pools (Polski)
Portugees (Braziliaans) (PortuguêsBrasil)
Russisch (Pусский)
Spaans (Español)
Zweeds (Svenska)

OPMERKING: Om de taal van de webinterface voor uw systeem te wijzigen, selecteert u Taal.

Uw firewall configureren
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u uw Lifesizevideosysteem kunt configureren om een firewall te doorkruisen als op zichzelf staand H.323/SIPapparaat.
Als uw Icon verbonden is met de Lifesize Clouddienst, raadpleeg dan de online hulpdocumentatie die hier beschikbaar is.

Oproepinstellingen en mediapoorten
Gereserveerde poorten beperken

Plaating achter een firewall
Lifesize raadt u aan om uw systeem achter een firewall te plaatsen. Gebruik een van de volgende opties:
DMZmetopenbaarIP
adres

Door uw videosystemen in de DMZ te plaatsen, kunt u openbare IPadressen toewijzen. Deze configuratie maakt het makkelijker voor uw systeem om te verbinden met
openbare videosystemen op het internet.

Private LAN met
NAT

Als u uw videosystemen in een private LAN met Network Address Translation (NAT) plaatst, verbergt u de private IPadressen maar wordt het ingewikkelder om oproepen
naar systemen buiten uw netwerk te maken.

Poorteveiliging
Lifesize Iconvideosystemen zijn netwerkapparaten die verschillende diensten en protocollen leveren voor verschillende doeleinden. Niet al deze diensten en protocollen
moeten toegankelijk zijn van buiten uw organisatie of netwerk, zoals toegang tot de administratieve functies van het apparaat of toegang tot de SSHterminal. Om de
veiligheid te waarborgen en ongewenste, schadelijke exploitatie of aanvallen te helpen voorkomen, raadt Lifesize u aan om op zijn minst externe of inkomende toegang tot
de volgende poorten te blokkeren:
22 (SSH)
80 (HTTP)
443 (HTTPS)
554 (RTSP)
10008 (REST APIdienst als UVC Manager uw systeem beheert)

Lifesize raadt u aan om deze poorten open te houden voor interne toegang door de administrator. Vergeet niet om het standaard wachtwoord van de administrator te
wijzigen voor de veiligheid.
LET OP: Wijzig het wachtwoord van de administrator in de webinterface in Voorkeuren > Wachtwoorden. U kunt SSH en webtoegang op het systeem uitschakelen in
Voorkeuren > Beveiliging.
Raadpleeg Antispamfiltering voor meer informatie over het voorkomen van ongewenste en hinderlijke oproepen.

Oproepinstellingen en mediapoorten
Om oproepen door de firewall naar andere systemen te maken, moet u uw firewall als volgt configureren om inkomend en uitgaand verkeer
op het systeem toe te staan:
UDPpoort 1719

Gatekeeperregistratie.

TCPpoort 1720

H.323oproeponderhandeling.

UDPpoort 5060

SIPoproeponderhandeling.

TCPpoort 5060

SIPoproeponderhandeling als TCPsignalering is ingeschakeld voor SIPoproepen.

TCPpoort 5061

TLSsignalering in SIPoproepen als TLSsignalering is ingeschakeld.
LET OP: TLS is de enige vorm van transport die ondersteund wordt voor gecodeerde oproepen.

Vereiste TCP
en UDPpoorten

Het bereik dat is gespecificeerd in Voorkeuren > Netwerk > Gereserveerde poorten.

Gereserveerde poorten beperken
Om oproepen door de firewall naar andere apparaten te maken, moet u uw firewall configureren om inkomend en uitgaand verkeer op het
Lifesizesysteem toe te staan via de gereserveerde poorten. Gebruikers die oproepen door een firewall maken naar systemen met openbare
IPadressen kunnen te maken krijgen met audio of video in één richting als de firewall niet goed is geconfigureerd om audio en videoverkeer
in twee richtingen toe te staan.
Lifesizesystemen communiceren standaard via TCP en UDPpoorten in het bereik 60000  64999 voor video, spraak, presentaties en
camerabesturing. LifeSizesystemen maken gebruik van een subset van deze poorten tijdens een gesprek.
LET OP: Het minimum aantal vereiste poorten is 100.
Om het aantal UDP en TCPpoorten die beschikbaar zijn voor communicatie te beperken, beperkt u het bereik door de waarden te wijzigen
in Voorkeuren > Netwerk > Gereserveerde poorten. Lifesize raadt u aan om het bereik dat u kiest, als dit geen subset van het
standaardbereik is, te laten beginnen met een poortnummer dat groter is dan 49151. Het bereik moet beginnen met een even nummer en
eindigen met een oneven nummer om een even aantal totale poorten te bevatten. Voor een bereik dat begint met 62000 stelt u het lagere
nummer in op 62000 en het hogere nummer op 62099 om een bereik van 100 poorten toe te wijzen, het minimum.
LET OP: Aas u de waarden in Gereserveerde poorten wijzigt, zal het systeem herstarten.
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Uw systeem gebruiken
Met de Lifesize Phone HD kunt u video, audio en webconferenties beheren en uw scherm delen, waardoor u gemakkelijker dan ooit kunt
samenwerken met collega's en partners. Het heldere en responsieve touchscreen biedt snel toegang tot de meestgebruikte functies.

nelle ediening
Er zijn diverse gebaren toegevoegd voor Lifesize Phone HD's die zijn verbonden met een Lifesize Iconsysteem. U moet in gesprek zijn om
deze gebaren te kunnen gebruiken.
Raak een scherm aan met twee vingers om te dempen of de demping op te heffen
Veeg met twee vingers omhoog op een scherm om het volume met 10% te verhogen
Veeg met twee vingers omlaag op een scherm om het volume met 10% te verlagen
Veeg met drie vingers over het scherm en houd vast om de lokale camera in de aangegeven richting te bewegen
Raak een scherm aan met vier vingers om naar de systeemopties te gaan

Gesprekken
en oproep plaaten
Gebruik het toetsenblok om een telefoon direct te bellen.
Vanuit het telefoonboek:
1. Tik vanuit het startscherm op het pictogram Bellen.
2. Tik op het pictogram Telefoonboek.
3. Selecteer de persoon die u wilt bellen.
4. Selecteer Videobellen.
Vanuit uw favorieten:
1. Tik vanuit het startscherm op het pictogram Bellen.
2. Tik op het pictogram Favorieten.
3. Selecteer de persoon die u wilt bellen.
4. Selecteer Videobellen of Audiobellen.

en geprek eëindigen
Tik op het pictogram Beëindigen.

Het volume intellen
Tik in een gesprek op het pictogram Volume. Stel het volume in met de schuifregelaar.
U kunt het volume instellen voordat u een oproep plaatst. Tik hiervoor op het pictogram Start op het startscherm en u ziet het pictogram
Volume.

Audio dempen
Tik in een gesprek op het pictogram Audio dempen.
Als de audio gedempt is, branden de lichtjes op de Lifesize Phone HD rood.

De camera ewegen
Veeg tijdens een gesprek naar links en tik op het pictogram Camera.
U kunt de camera bewegen voordat u een oproep plaatst. Tik hiervoor op het pictogram Camera op het startscherm.
Camera verplaatsen/zoomen met de bediening.
U kunt een voorinstelling toevoegen door in de balk Voorinstellingen een nummer ingedrukt te houden.

Niet toren inchakelen
1. Tik in een gesprek op het pictogram Meer.
2. Tik op het pictogram Niet storen.

en geprek opnemen
1. Tik in een gesprek op het pictogram Opnemen.
2. Selecteer als u daar om gevraagd wordt de persoon die eigenaar is van de opname. OPMERKING: als u op een vergadering inbelt,
is de eigenaar van de vergadering ook de eigenaar van de opname.
LET OP: Lifesize Record and Share is vereist om een gesprek op te nemen.

Hand opteken

LET OP: Lifesize Record and Share is vereist om een gesprek op te nemen.

Hand opteken
1. Tik in een gesprek op het pictogram Hand opsteken om aan de organisator of moderator aan te geven dat u een vraag of
opmerking heeft. De knop geeft aan dat 'Uw hand is opgestoken'.
2. Tik op Hand laten zakken om uw hand te laten zakken.
OPMERKING: kamersystemen zijn deelnemers aan de vergadering. Gebruik de Lifesizeapp om vergaderingen te modereren.

Uw scherm presenteren
Tik in een gesprek op het pictogram Presenteren.
Tik in een gesprek op het pictogram Layouts voor opties voor de layout van het scherm. Tik op het pictogram Presenteren om de
presentatiemodus te beëindigen.
U kunt uw scherm delen wanneer u zich in een videogesprek bevindt of een presentatie geeft in de vergaderruimte.
Tik op het pictogram Presenteren om de presentatiemodus te beëindigen.
Beheerders kunnen automatische presentaties uitschakelen in Voorkeuren > Systeem. Standaard is dit ingeschakeld.
Als uw videosysteem al een presentatie ontvangt, kunt u niet een laptop aansluiten en uw eigen presentatie starten zonder eerst de huidige
presentatie voor alle bellers te stoppen.
Layouts
Selecteer tijdens een gesprek een van de volgende layoutopties:
Presentatieingang en video van andere partij verschijnen naast elkaar.

Presentatieingang en video van verschillende bellers worden getoond. Deze layout is beschikbaar met geïntegreerde brugoproepen van
Vergaderingen . Voor bruggen die niet geïntegreerd zijn, selecteert u < of > om een layout te kiezen.

Presentatieingang wordt weergegeven.

Video van de andere partij wordt weergegeven.

Als het videogesprek niet gelijktijdig presentaties en video ondersteunt, dan verwisselt het videosysteem automatisch de primaire en
presentatieingangen om de presentatie te versturen. De lokale partij toont zowel de camera als de presentatieingang, terwijl de andere
partij alleen de presentatie laat zien.
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