Aan de slag
Gefeliciteerd met uw aankoop van Lifesize voor ultieme videoconferenties!
Meer informatie over uw systeem

Wijzig na het installeren van het systeem de standaard wachtwoorden.

Toegang tot systeem en wachtwoorden

Voer aanvullende installatietaken uit, zoals het instellen van firewalls en
voorkeuren.

Overzicht configuratie

Plaats vervolgens uw eerste oproepen. U kunt ook uw gesprekken beheren,
gegevens delen en opnames maken.

Uw systeem gebruiken

Er zijn geavanceerde voorkeuren beschikbaar voor extra
configuratiemogelijkheden.

Voorkeuren en protocollen

Voer geregeld onderhoud uit, zoals softwareupgrades, het herstellen van
standaardinstellingen en het oplossen van problemen.

Systeemonderhoud

Learn about the Lifesize cloudbased video service that supports desktop,
mobile and browserbased video collaboration with your Icon.

Lifesize cloudbased service

Meer informatie over wat er nieuw is in de laatste versie

Wat is er nieuw

Zie gerelateerde informatie op lifesize.com/support.

Overzicht configuratie
Wanneer u uw systeem voor het eerst installeert, vertelt een wizard hoe u de taal, de netwerkinstellingen en de tijdzone moet configureren. U
kunt er op dit moment ook voor kiezen om uw Icon met de Lifesize clouddienst te verbinden.
Na installatie van de Icon kunt u uw videosysteem configureren met behulp van de afstandsbediening of via de webinterface van uw systeem:
1. Open een webbrowser.
2. Ga naar het IPadres van het systeem Deze ziet u in
Gebruikers van de Lifesize clouddienst: Selecteer

>

op het hoofdscherm verschijnen.
om het IPadres te bekijken.

Na installatie kunt ook de volgende instellingen configureren:
Wat wilt u doen?

Meer informatie

Verbinding maken met Lifesize.
Als u uw Icon tijdens de eerste configuratie nog niet op de Lifesize cloud
dienst heeft aangesloten, kunt u uw systeem opnieuw instellen en het op
dit moment aan uw Lifesizeaccount koppelen.

Verbinding maken met de Lifesize Clouddienst

Uw systeem integreren met andere Lifesizeapplicaties.

Integraties

Wachtwoorden voor beheerders instellen.
Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren > Wachtwoorden.

Toegang tot systeem en wachtwoorden

De datum, tijd en tijdzone van het systeem wijzigen.
Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren > Datum en tijd.

Datum en tijd

De interfacetaal van het systeem wijzigen.
Voer een van de volgende handelingen uit:

Taal

Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren >
Weergave.
Met de afstandsbediening selecteert u

>

.

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

De naam van het systeem wijzigen.
Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren >
Systeem. Gebruikers van de Lifesize clouddienst: uw systeemnaam wordt
door Lifesize gedefinieerd wanneer u de Icon op cloudservice aansluit.

Systeemnaam

De veilige zone aanpassen.
Als de dag, datum en tijd niet volledig in de rechterbovenhoek van uw
scherm worden weergegeven, selecteer dan
om de veilige zone
>
aan te passen.

Systeemopties

Een configuratie voor dubbele schermen selecteren (alleen voor Icon 600
en 800).
Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren > Weergave >
Fysieke schermopstelling.

Dubbele schermen

Een aangepaste achtergrond voor uw Icon uploaden.
Als u Icons heeft die op de Lifesize clouddienst zijn aangesloten, kunt u
een aangepaste afbeelding als achtergrond voor uw systeem uploaden
vanuit de Beheerconsole.

Lifesize Clouddienst

Uw Lifesize Phone HD aanpassen
Klanten van de Lifesize clouddienst met een Lifesize Phone HD die op
een systeem uit de Lifesize Iconserie is aangesloten (uitgezonderd de

Lifesize Clouddienst

Uw Lifesize Phone HD aanpassen
Klanten van de Lifesize clouddienst met een Lifesize Phone HD die op
een systeem uit de Lifesize Iconserie is aangesloten (uitgezonderd de
Lifesize Icon Flex), kunnen de knoppen en tijdzones op hun beginscherm
aanpassen via de Adminconsole.

Lifesize Clouddienst

H.323 en SIP inschakelen.
Meld u aan bij de webinterface en ga naar:

H.323
SIP

Voorkeuren > H.323
Voorkeuren > SIPregistrar 1
Voorkeuren > SIPregistrar 2

Uw voorkeuren configureren voor oproepen, audio en video.
Meld u aan bij de webinterface en ga naar:

Oproepvoorkeuren
Audiovoorkeuren
Videovoorkeuren

Voorkeuren > Oproepen
Voorkeuren > Audio
Voorkeuren > Video

Uw videosysteem aanpassen voor firewall traversal.

Uw firewall configureren

Automatische provisioning inschakelen.
Stel uw videosysteem in staat om een provisioningserver te ontdekken en
zichzelf te configureren op basis van door de server gespecificeerde
instellingen.

Provisioning van uw Icon via UVC ClearSea

Netwerkvoorkeuren configureren.
Voer een van de volgende handelingen uit:

Systeemopties

Meld u aan bij de webinterface en ga naar Voorkeuren >
Netwerk.
Met de afstandsbediening selecteert u

>

en voert u

de beveiligingscode in (standaard 1234) om toegang te
krijgen tot

.

Toegang tot systeem en wachtwoorden
Extern
beheer

Toegang tot administratorfuncties vanaf het scherm van het videosysteem:

Browser

Open een webbrowser en voer het IPadres van het Lifesizesysteem in. Log in met de inloggegevens van de administrator. De standaard
gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin.

Selecteer

>

en voer de beveiligingscode in (standaard 1234).

Het IPadres van het systeem verschijnt in

in het hoofdvenster op het scherm van het videosysteem.

Gebruikers van de Lifesize clouddienst: Selecteer

>

om het IPadres te bekijken.

Standaard is extern beheer van een Lifesizevideosysteem via HTTP ingeschakeld in Voorkeuren > Beveiliging > Extern beheer over HTTP
inschakelen.
WAARSCHUWING: het uitschakelen van HTTP heeft tot gevolg dat u uitgelogd wordt en niet opnieuw kunt inloggen op het systeem.

SSH

Gebruik de inloggegevens van de administrator om in te loggen in een SSHsessie en voer opdrachten in om uw Lifesizesysteem extern te beheren.
De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin.
Voor uitleg over het gebruik van de API voert u in de opdrachtregel help in. U kunt ook gedetailleerdere informatie over de opdrachten bekijken op
https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/
Standaard is extern beheer via SSH ingeschakeld met Voorkeuren > Beveiliging > SSHtoegang inschakelen.
WAARSCHUWING: het uitschakelen van SSH heeft tot gevolg dat u het systeem niet extern kunt beheren via SSH.

UVC
Manager

Met UVC Manager kunnen administrators videosystemen in de hele onderneming beheren.

Ga naar Voorkeuren > Wachtwoorden om wachtwoorden te beheren:
Gebruiker

Toegang

Gebruikersnaam

Standaard wachtwoord

Administrator

Browser, SSH (opdrachtregel)

admin

admin

Administrator

Scherm van videosysteem met de
afstandsbediening

Geen

1234

Ondersteuning

Browser, SSH

support

support

Wachtwoorden kunnen maximaal 16 tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van de cijfers 09, de letters az en AZ, en de symbolen *
(sterretje) en # (hekje). De beveiligingscode moet 1 tot 32 tekens lang zijn en een combinatie van de cijfers 09 bevatten.
U kunt de gebruikersnaam niet veranderen.

Naam, datum en tijd van systeem
teemnaam
Definieer de naam van het videosysteem in via Voorkeuren > Systeem > Systeemnaam.
OPMERKING: De systeemnaam wordt gedefinieerd door de Lifesize clouddienst wanneer u de Icon op deze dienst aansluit.

Datum en tijd van het teem
De datum en tijd van het systeem worden automatisch ingesteld onder een van de volgende omstandigheden:
DHCP is ingeschakeld in Voorkeuren > Netwerk > DHCP gebruiken en de DHCPserver geeft een NTPserveradres door aan uw systeem.
U geeft de hostnaam of het IPadres van een NTPserver op in Voorkeuren > Datum en tijd > Hostnaam NTPserver.

OPMERKING: De waarde die u opgeeft voor de hostnaam van de NTPserver wordt gebruikt in aanvulling op alle andere NTP
serveradressen die een DHCPserver aan uw systeem doorgeeft.
De tijdzone wordt niet automatisch ingesteld. Ga naar Voorkeuren > Datum en tijd om de tijdzone in te stellen.

Taal en dubbele schermen
Taal
Selecteer een taal voor de interface van het systeem in Voorkeuren > Weergave > Taal. U kunt hiervoor ook de afstandsbediening
gebruiken: selecteer

>

om de taal te wijzigen.

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

Duele chermen (alleen voor de Icon 600 en 800)
Als u een tweede scherm wilt aansluiten, selecteer dan een layoutoptie in Voorkeuren > Weergave > Fysieke schermopstelling. Uw
Lifesizevideosysteem configureert het tweede scherm automatisch volgens de voorkeuren die u heeft ingesteld en de toestand waarin het
videosysteem verkeert.
OPMERKING: U heeft een licentiesleutel nodig om een tweede scherm aan te sluiten. Neem contact op met uw Lifesizevertegenwoordiger
voor meer informatie.
Optie

Scherm 1

Scherm 2

Standaard

Camera's, bellers, lokale presentatie, 'incall'
presentatie, samengestelde bellers + 'incall'
presentatie

Weerspiegelen, 'incall'presentatie

Afzonderlijk

Camera's, bellers, lokale presentatie

Weerspiegelen, 'incall'presentatie

Naast elkaar

Camera's, bellers, lokale presentatie

Alleen 'incall'presentatie

Naast elkaar (nooit leeg)

Vergelijkbaar met Naast elkaar, maar weerspiegelt
de lokale weergave of presentatie wanneer er geen
gesprek gevoerd wordt

Lokale weergave wanneer er een videogesprek
gaande is zonder een presentatie

Dubbel
(allen Icon 800)

Lokale weergave of presentatie van ingang 1
wanneer er geen gesprek wordt gevoerd

Lokale weergave of presentatie van ingang 2
wanneer er geen gesprek wordt gevoerd

Weerspiegeld

Camera's, bellers, lokale presentatie, 'incall'
presentatie, samengestelde bellers + 'incall'
presentatie

Camera's, bellers, lokale presentatie, 'incall'
presentatie, samengestelde bellers + 'incall'
presentatie

Enkel

Camera's, bellers, lokale presentatie, 'incall'
presentatie, samengestelde bellers + 'incall'
presentatie

Uitgeschakeld

Systeemopties
Selecteer

voor systeemopties:
Geeft de status van het systeem weer, inclusief berichtgeving, audio, systeemingangen en uitgangen, DHCP, automatische provisioning,
temperatuursensoren en ventilatorsnelheden.
Geeft gedetailleerde systeeminformatie weer, inclusief berichtgeving, audio, netwerk, systeemingangen en uitgangen, DHCP, automatische provisioning
en camera's.

Hiermee kunt u de veilige zone van uw display configureren.

Toont het IPadres van het systeem waarmee uw administrator het systeem kan configureren. Als het systeem niet geconfigureerd of onbruikbaar is,
krijgt u informatie over seriële poorten te zien.

Selecteer de taal voor de tekstweergave op het scherm.

Geeft de licenties weer die op het systeem van toepassing zijn.

Na bevestiging wordt het systeem opnieuw opgestart.

Biedt administratieve tools. Voor dit gebied heeft u een numerieke beveiligingscode nodig (standaard 1234).
schakelt DHCP in of uit. Wanneer DHCP is uitgeschakeld, kunt u het IPadres, het netmasker, de standaard gateway en het adres van de statische
DNSserver instellen. Selecteer Netwerk testen om de verbinding te controleren.
herstelt de standaardwaarden voor de netwerkinstellingen: het schakelt DHCP in, zet de VLANtag weer terug op 0 en schakelt HTTP en SSH in.
zet alle instellingen weer terug op hun standaardwaarden en start het systeem opnieuw op.
schakelt het systeem terug naar een andere softwareversie, zet alle voorkeuren terug naar hun standaardwaarden en start vervolgens het systeem
opnieuw op.
Selecteer

om af te melden.

Uw systeem gebruiken
U kunt uw Icon integreren met Lifesize Cloud, de UVCapplicatiesuite en Lifesize Bridge. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de
applicaties die in uw omgeving geconfigureerd zijn.
Wat wilt u doen?
Selecteer Bellen

en ga naar een van de beschikbare opties voor bellen:

Favorieten
Recent
Een oproep
maken,
beantwoorden en
beëindigen

Adresboek
Vergaderingen
Toetsenblok

(telefoon) of Kiezer

(videosysteem)

Rooster
Kies Beantwoorden en

(om een gesprek te beëindigen).

Meer informatie over het maken van een oproep en het beheren van uw videosysteem in een gesprek.

Een presentatie
starten

Een camera
bedienen

Selecteer Presentatie
.
Wanneer u een laptop aansluit op de videoingang van het systeem, dan start de presentatie automatisch. Meer informatie.

Om de eigen camera in te stellen als het systeem inactief is, selecteert u Beeld
Kies tijdens een gesprek
informatie.

om de lokale camera in te stellen. Kies

.

om de camera van de andere partij in te stellen. Meer

Een opname
maken

Als UVC Video Center geconfigureerd is, selecteert u

Mijn nummer
weergeven

Selecteer

om de systeemnaam en nummers weer te geven die bellers gebruiken om in te bellen op het videosysteem.

Niet storen
inschakelen

Selecteer

om inkomende oproepen te weigeren. Indien ingeschakeld verschijnt

Selecteer

om een navigatiebalk voor volume te openen.

Het volume
instellen

. Meer informatie.

.

Afstandsbediening: Selecteer een volumeniveau van 0 tot 100. Het niveau weerspiegelt het volume in procenten. Gebruik de
afstandsbediening om het niveau te regelen. Druk op of om het niveau in stappen van 1% aan te passen. Druk op of om het
volume snel en continu aan te passen.

Laat het systeem
slapen

Selecteer

om het systeem, de camera en het scherm te laten slapen. Meer informatie.

De systeemstatus
weergeven

Selecteer

voor systeemopties. Meer informatie.

Als uw Lifesizevideosysteem inactief is, toont het scherm videobeelden van uw camera. Als het Lifesizevideosysteem slaapt, is het scherm
zwart. Een inkomende oproep, het weergeven van een presentatie of een druk op een knop op de afstandsbediening activeert het systeem.
Richt de afstandsbediening op de IRontvanger (die zich zowel op de camera als op de codec bevindt), niet op het scherm, en druk op een
knop om het systeem te activeren.

laaptand

Selecteer
om het systeem, de camera en het scherm te laten slapen. Het videosysteem gaat automatisch slapen onder de volgende
omstandigheden:

laaptand

Selecteer
om het systeem, de camera en het scherm te laten slapen. Het videosysteem gaat automatisch slapen onder de volgende
omstandigheden:
Tien minuten verstrijken zonder gebruikersinteractie.
Een spraakoproep komt binnen.

Druk op
op de telefoon of elke toets op de afstandsbediening om het systeem te wekken. Als het systeem wakker is, wordt een van de
volgende opties geaccentueerd, afhankelijk van de staat van het videosysteem:
Er is een probleem met het systeem. Selecteer

voor meer informatie over het probleem.

De functie 'niet storen' is ingeschakeld.

Een geplande oproep op UVC Manager is beschikbaar op uw videosysteem.

Er zijn geen andere omstandigheden.

Een oproep plaatsen
Plaats een oproep op een van de volgende manieren:

Planning

Selecteer
om aanstaande oproepen te tonen die de UVC Manager heeft ingepland voor uw videosysteem. Details van de oproep kunnen
begintijd, titel, beschrijving en deelnemers zijn. Oproepen waarvoor een beveiligingscode vereist is, hebben een slotpictogram . De planning
geeft ook periodes weer waarin geen oproepen gepland zijn.
Een oproep begint op de geplande begintijd en maakt automatisch verbinding met de deelnemers of nadat een of meer van hen een uitnodiging
geaccepteerd hebben om deel te nemen aan de oproep.

Selecteer
Favorieten

om uw Favorieten weer te geven. Selecteer een vermelding in de lijst om het nummer te bellen.

Afstandsbediening: andere opties zijn Geavanceerd kiezen en Verwijderen of Alle verwijderen (om de vermeldingen in Favorieten te
beheren).

Selecteer
bellen.
Recent

>

>

om onlangs geplaatste

, ontvangen

of gemiste

oproepen te tonen. Selecteer een vermelding om het nummer te

Afstandsbediening: andere opties zijn Geavanceerd kiezen, Toevoegen aan Favorieten en Verwijderen of Alle verwijderen (om de
vermeldingen in Recent te beheren).
Recent kan maximaal 50 vermeldingen bevatten.

Selecteer
Adresboek

Vergaderingen

>

om vermeldingen weer te geven. Selecteer een vermelding om het nummer te bellen.

Afstandsbediening: andere opties zijn Geavanceerd kiezen en Toevoegen aan Favorieten.

Selecteer
>
om beschikbare gesprekken weer te geven. Selecteer een vermelding om het nummer te bellen. Lees meer over het
deelnemen aan een vergadering.

Telefoon: selecteer
waarden 09, # en *.
Toetsenblok

om oproepgegevens handmatig in te vullen. Terwijl u elk teken invoert, is de bijbehorende toon te horen voor de

Selecteer abc om een toetsenbord te openen voor het invoeren van alfabetische tekens. Om een hoofdletter in te voeren, selecteert u het
shiftteken

Kiezer

>

. Selecteer het shiftteken twee keer om hoofdletters vast te zetten.

Afstandsbediening: selecteer
>
om oproepgegevens handmatig in te voeren. Ga naar geavanceerde opties om alfabetische tekens in te
voeren of om een bandbreedte of protocol te kiezen voor de oproep. De lijst met beschikbare waarden voor bandbreedte wordt aangepast aan
de maximale bandbreedtevoorkeur die uw beheerder heeft ingesteld. Op vergelijkbare wijze worden alleen ingeschakelde oproepprotocollen
weergegeven.

Een videopictogram
geeft een lopend videogesprek aan. Een spraakpictogram
gesprek te beëindigen.

geeft een spraakoproep aan. Selecteer

om het

Beschikbare gespreksopties zijn ook afhankelijk van de applicaties die binnen uw omgeving zijn geconfigureerd. Lees meer over Uw Icon
integreren met andere Lifesizeapplicaties.

Deelnemen aan een vergadering
Selecteer >
om beschikbare vergaderingen te tonen. Details van een vergadering kunnen begintijd, naam en beschrijving van de
vergadering zijn. Oproepen waarvoor een beveiligingscode vereist is, hebben een slotpictogram .
De status van een vergadering kan een van de volgende zijn:
Live

De vergadering is begonnen.

Live over
<minuten>

De vergadering begint binnen 10 minuten.

Gereed

De vergadering is toegankelijk voor deelnemers, maar heeft nog geen deelnemers.

Actief

Er zijn deelnemers aan de vergadering.
Als een actieve vergadering vol is, accepteert de brug geen nieuwe deelnemers.

Niet
beschikbaar

Er zijn geen middelen beschikbaar.

Vol

Er zijn geen vrije poorten omdat de conferentie vol is.

Selecteer een vermelding in de lijst om deel te nemen aan de vergadering. Als de vergadering nog niet begonnen is, toont een teller de nog
resterende tijd totdat de vergadering live gaat. U kunt tien minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering; de brug verbindt u
automatisch door zodra de vergadering live gaat.
Deelnemen aan een vergadering vanuit de agenda
1. Indien geabonneerd ontvangen uw Lifesize Icon en Lifesize Phone HD een lijst met vergaderingen voor de komende twee dagen.
Selecteer Agenda en blader naar de vergadering waaraan u wilt deelnemen.
2. Klik op de vergadering om er aan deel te nemen. U kunt tot tien minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering.
Op het tijdstip van de vergadering wordt er een popupmelding getoond aan de uitgenodigde deelnemers. Klik op Ja om deel te nemen aan
de vergadering.
Meer informatie over vergadermeldingen en agenda FAQ.
Leer hoe u agenda's beheert met de Lifesize cloud dienst.

Groepsgesprekken
In groepsgesprekken verschijnt de samengestelde video van de externe MCU op het scherm van elke beller. Vereisten voor
meerwegoproepen zijn onder andere:
Uw Icon is geïntegreerd met UVC ClearSea en een ondersteunde Lifesize MCU. Meer informatie.
Uw Icon is verbonden met de Lifesize clouddienst. Meer informatie.

Om een deelnemer aan een lopend gesprek toevoegen, selecteert u
Toevoegen. Gebruik deze methode ook om een beller door te
verbinden: nadat u de deelnemer hebt toegevoegd, kunt u het gesprek verlaten zonder het te beëindigen. U kunt een individuele beller
verwijderen door eerst

te selecteren en daarna de deelnemer die u wilt verwijderen.

Voor inkomende oproepen zijn de volgende opties beschikbaar:
Klik op Beëindigen + beantwoorden om het huidige gesprek te beëindigen en de binnenkomende oproep te beantwoorden.
Klik op Beantwoorden om de beller toe te voegen aan het huidige gesprek.
Klik op Negeren om de beller te negeren.

Als uw Icon gekoppeld is aan een Lifesize ClearSeaclient die actief is en geregistreerd bij UVC ClearSea, kunt u
om de client te laten deelnemen aan het gesprek. Deze actie beëindigt het gesprek op uw Icon.

selecteren op de client

Uw systeem in een gesprek
Kies
Tekst op het
scherm verbergen

Audio dempen

Verbergen.

Om de tekst op het scherm te verbergen en de instellingen te bewaren, gaat u naar Gespreksvoorkeuren > De gebruikersinterface
tonen of verbergen.

Druk op

om audio naar de andere partij te dempen. Indien ingeschakeld verschijnt

. Als audio bij de andere partij gedempt is, wordt

weergegeven.

Video dempen

Kies

Picture in picture
(PIP) tonen

Kies
>
om tijdens een gesprek PIPvideo weer te geven. Indien ingeschakeld verschijnt
. Deze instelling blijft voor volgende
gesprekken behouden. Als PIP tijdens een gesprek wordt ingeschakeld, blijft het ook voor volgende gesprekken ingeschakeld.

De gespreks en
presentatielayout
wijzigen

De camera's
bewegen

>

om video naar de andere partij te dempen. Indien ingeschakeld verschijnt

.

Kies
of
en navigeer naar de gewenste layout.
is niet beschikbaar als voor het gesprek slechts één layout beschikbaar
is. Meer informatie over beheren van oproepen die gehost worden door een Lifesize MCU en presenteren.
Lifesize Cloudgebruikers: u kunt de layout alleen veranderen als er een presentatie actief is.

Kies
tijdens een gesprek om de lokale camera aan te passen. Kies
informatie over het besturen van camera's.

om de camera van de andere partij aan te passen. Meer

Als er twee camera's zijn verbonden met een Icon 600 of 800, kunt u de primaire camerainvoer wisselen door
Camerainvoer
wisselen
(alleen Icon 600 en
800)

Kies

of

te kiezen.

om de huidige camera in te stellen:

Icon 600: de HDcamera is standaard de primaire invoer, camera 1, en de DVIcamera is camera 2. Presentaties zijn
niet beschikbaar bij twee aangesloten camera's.
Icon 800: standaard is DVI 1 de primaire invoer.

Camerainvoer
wijzigen

Als er drie of meer apparaten zijn aangesloten, kiest u
de primaire of secundaire bron.

om de primaire invoer te wijzigen. U kunt elke invoer van 1 tot 4 selecteren als

(alleen Icon 800)

U kunt ook elke invoerbron selecteren om weer te geven op de primaire en secundaire schermen als u niet in gesprek bent. Kies Dubbel
in Voorkeuren > Weergave > Fysieke schermopstelling.

Het toetsenblok
gebruiken

Selecteer

Bellerinformatie
tonen

Selecteer
>
om gegevens over de beller te tonen, zoals systeemnaam en nummer, en gespreksinformatie, zoals type en protocol
van de oproep, verbindingstijd en richting van de oproep.

Opname
informatie tonen

Selecteer
(of
>
opnamestream te tonen.

Het gesprek
beëindigen

Selecteer

om een toetsenblok te tonen voor het invoeren van tonen.

met de afstandsbediening) tijdens het opnemen met UVC Video Center om video en audiogegevens over de

.

Standaard moet u inkomende oproepen handmatig beantwoorden of negeren. Administrators kunnen Automatisch beantwoorden en
Automatisch beantwoorden dempen instellen in Voorkeuren > Oproepen.
Meer informatie over oproepvoorkeuren en het aanpassen van systeemgedrag.

Meer informatie over oproepvoorkeuren en het aanpassen van systeemgedrag.

Presenteren
Selecteer Presentatie

om voor of tijdens een gesprek een presentatie te starten. Wanneer u een laptop aansluit op de videoingang van

het systeem, dan start de presentatie automatisch en verschijnt
presentatie beëindigt een eventuele actieve opname.

. Selecteer

om de presentatie te stoppen. Het stoppen van een

Beheerders kunnen automatische presentaties uitschakelen in Voorkeuren > Systeem. Standaard zijn ze ingeschakeld.
Alleen de Icon 800: de DVIingang die als presentatieingang fungeert, wordt in de Presentatieoptie aangeduid met een getal. Als u de
presentatieingang wilt wijzigen, selecteert u
. U kunt elke ingang als presentatieingang gebruiken; video schakelt om naar een secundaire
ingang wanneer de primaire wordt geselecteerd voor presentatie. U kunt niet dezelfde ingang selecteren voor zowel de primaire als de
secundaire bron.
Als uw videosysteem al een presentatie ontvangt, kunt u niet een laptop aansluiten en uw eigen presentatie starten zonder eerst de huidige
presentatie aan alle bellers te stoppen. U kunt ook niet de controle krijgen over een externe presentatie.
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.

Navigatie en zoeken
Uw Icon toont oproepvermeldingen en andere systeeminformatie in lijsten.
U kunt met de afstandsbediening als volgt door de informatie navigeren.

Naar de boven of onderkant van
een lijst navigeren

Tik op

om snel naar de boven of onderkant van de lijst te gaan.

Een balk aan de rechterkant van de lijst toont uw huidige positie en het totaal aantal vermeldingen in de lijst.

Tik op

om een zoekveld te openen waarmee u oproepvermeldingen kunt zoeken.

Terwijl u waarden selecteert, wordt de lijst gefilterd op woorden in de namen van vermeldingen die beginnen met de
filtertekenreeks. Zoekveldopties zijn onder andere:

Oproepvermeldingen zoeken

Tik op

om een waarde uit het zoekveld te verwijderen.

Selecteer het #symbool om elk willekeurig cijfer te representeren.
Selecteer

om een spatie in te voegen tussen zoekwoorden, zodat u meerdere woorden in uw

filter kunt gebruiken.

Wanneer u Russisch als taal voor het scherm van het videosysteem selecteert, gebruikt de zoekfunctie het cyrillische alfabet. Selecteer
uw telefoon of abc op de afstandsbediening om het Latijnse alfabet te tonen.
Als uw Icon geïntegreerd is met UVC ClearSea, kunt u
selecteren om alle UVC ClearSeavermeldingen te doorzoeken en niet alleen de
vermeldingen in uw groep. U kunt een globale vermelding toevoegen aan uw Favorieten, zodat deze snel toegankelijk is. Terwijl u uw
zoektekenreeks invoert, worden de resultaten gefilterd op woorden in de namen van vermeldingen die beginnen met de filtertekenreeks.
Vermeldingen in het globale adresboek worden aangeduid met
.

op

Camerabesturing
Uw Icon biedt u de mogelijkheid een camera voor en tijdens een oproep aan te passen. Om te voorkomen dat andere partijen uw camera
kunnen aanpassen, kan uw administrator Camerabesturing door andere partij (standaard ingeschakeld) in Voorkeuren > Video
uitschakelen. Om te voorkomen dat andere partijen uw camera kunnen gebruiken of de voorinstellingen ervan kunnen configureren, schakelt u
Camerabesturing door andere partij of Instellen camera door andere partij uit.

Draaien, kantelen, zoomen en voorintellingen

1. Selecteer op de telefoon (of het scherm) de camera die u wilt besturen:

>

De eigen camera aanpassen als het systeem niet in gesprek is.

De eigen camera aanpassen tijdens een oproep. De eigen camera verschijnt in het PIPvenster.

De camera van de andere partij instellen.

1. Draaien en kantelen met behulp van de groep van vier pijlen.
2. In en uitzoomen met behulp van de groep van twee pijlen.
3. Een cameravoorinstelling is een vooraf bepaalde camerapositie die is gekoppeld aan een cijfertoets. Met behulp van
cameravoorinstellingen kunt u snel de positie van een camera veranderen tijdens een gesprek.
Als u een cameravoorinstelling wilt definiëren voor de huidige camerapositie, houdt u een cijfertoets ingedrukt totdat Voorinstelling
opgeslagen verschijnt.
Om de camera naar een vooraf ingestelde positie te bewegen, tikt u op de bijbehorende cijfertoets.
1. U beëindigt uw camerabesturingssessie door

Beëindigen te selecteren.

Opnemen
Wanneer UVC Video Center binnen uw omgeving geconfigureerd is, kunt u op elk gewenst moment een opname starten.
Selecteer
op de telefoon of
opnamestream wilt weergeven.

>

op de afstandsbediening als u tijdens het opnemen video en audiostatistieken van de

Opnemen tijden een geprek
Selecteer
om tijdens een gesprek te beginnen met opnemen. Voer een geldige opnamesleutel in als u daar om gevraagd wordt. Als dat is
gelukt, begint de opname en verschijnt het opnamepictogram.
Standaard worden alle bellers opgenomen. Als u alleen de video van de lokale of de andere partij wilt opnemen, wijzigt u de standaard
opnamelayout in Voorkeuren > Opnemen en streamen.
U kunt een opname stoppen door het gesprek of de presentatie te beëindigen of door

te selecteren.

Indien u een Icon gebruikt die is verbonden met de Lifesize clouddienst, dan kunt u bij het starten van de opname de eigenaar van de
opname selecteren. Meer informatie.

Opnemen al u niet in geprek ent
1. Selecteer

.

2. Kies een van de beschikbare opnameopties om de opnamesessie te beginnen:

Invoer van de camera opnemen.

Invoer van de presentatie opnemen.

Twee streams opnemen: invoer van de presentatie en de camera.

Invoer van twee camera's opnemen. Kies
wanneer er twee camera's zijn aangesloten.

1. Selecteer

of

om de camera te selecteren die de primaire invoer levert. Deze optie is alleen beschikbaar

om de opname te starten. Voer een geldige opnamesleutel in als u daar om gevraagd wordt. Als dat is gelukt,

begint de opname en verschijnt het opnamepictogram.
2. Optioneel: als u invoer van de camera of van een presentatie opneemt, kunt u
presentatie of camera. Wanneer u twee streams opneemt, kunt u

selecteren om van invoer te wisselen:

selecteren om te wisselen tussen het opnemen van

twee streams (presentatie en camera) of een enkele stream (camera).
3. Selecteer

om te stoppen met opnemen.

OPMERKING: als u een oproep hebt geplaatst of een presentatie hebt gestart nadat de opname is begonnen, kunt u de opname en de
sessie stoppen door het gesprek of de presentatie te beëindigen.
1. U kunt de opnamesessie beëindigen door de juiste optie te kiezen (afhankelijk van uw selectie in stap 2):

Lifesize Phone HD gebruiken
Er zijn diverse snelle 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.
• Met twee vingers het scherm aanraken schakelt het geluid in of uit
• Met twee vingers omhoog vegen op het scherm verhoogt het volume met 10%
• Met twee vingers omlaag vegen op het scherm verlaagt het volume met 10%
• Met drie vingers vegen en vasthouden op het scherm beweegt de lokale camera in de aangegeven richting
• Met vier vingers het scherm aanraken opent de Systeemopties
Meer informatie.
Als u gebruik maakt van de Lifesize clouddienst met een Lifesize Phone HD die is verbonden met een systeem uit de Lifesize Iconserie
(met uitzondering van Lifesize Icon Flex), dan kunt u de knoppen en tijdzones op uw beginscherm gemakkelijk aanpassen via de admin
console. Ontdek hoe dat werkt.

Oproepen gehost door een MCU
Als UVC Multipoint of Lifesize Bridge geïntegreerd is met uw Icon, worden geplande en ondemandconferenties die voor uw videosysteem
beschikbaar zijn, weergegeven in > . Als u deelneemt aan een oproep vanuit Vergaderingen , dan worden alle bruglayouts getoond
die voor het huidige oproepscenario beschikbaar zijn.
verschijnt indien de oproep meer dan één layout ondersteunt.Als u de oproeplay
out wilt wijzigen, selecteert u
en navigeert u naar de gewenste layout. Voor bruggen die niet geïntegreerd zijn, selecteert u < of > om een
layout te kiezen.
Als u deelneemt aan een oproep die gehost wordt door een Lifesize MCU die niet is geïntegreerd met uw Icon, selecteert u
op de telefoon
om door de interface te navigeren. Tik op 9 om helptekst op uw scherm te tonen of te verbergen. Wanneer de Virtuele Telefonist de oproep
beantwoordt, wordt u gevraagd een conferentie te selecteren waaraan u wilt deelnemen.
Tik op 3 om brugopties te tonen:
Eigen weergave

Het beeld van de camera van de deelnemer verschijnt op zijn of haar scherm.

Sprekervolgorde

Indien ingeschakeld verschijnt de meest recente spreker in het prominente venster.

Statusindicatoren

Indien ingeschakeld worden statuspictogrammen weergegeven.

Video dempen

Dempt video indien geschakeld.

Aankondigingen

Gesproken aanwijzingen en systeemgeluiden geven de huidige systeemstatus of vereiste actie aan.

Navigatie camerabesturing
Toongestuurde navigatie

Schakelt camerabesturing en DTMFtonen van camera van andere partij in/uit.

Taal

De taal van de schermteksten en gesproken aanwijzingen.

Tekstmarge

De ruimte tussen de tekst en de randen van het scherm.

Icon 800: audioingangen

DVII

Lijnin

Audio die vanuit de DVIIingang wordt ontvangen, wordt alleen naar de lokale en de andere partij verstuurd wanneer u de ingang configureert als de
primaire of presentatiestream.
Bijvoorbeeld: als u een DVR aansluit op DVI 3 en de presentatieinvoer instelt op DVI 3, dan worden audio en video naar de lokale en de andere partij
verstuurd.

Analoge lijnin is altijd aan, zodat het niet nodig is om lijnin te koppelen aan een digitale ingang.
Voorbeeld: als u uw smartphone aansluit op lijnin van de Icon en op de smartphone op afspelen drukt, wordt de audio naar de lokale en de andere
partij verstuurd.
Als u geen audio wilt versturen, moet u het geluid aan de bron beheren.

Wanneer u op dempen drukt, wordt standaard alle audioinvoer naar het systeem gedempt. U kunt het systeem zo instellen dat alleen de
actieve microfoon gedempt wordt door in te loggen op de webinterface van uw videosysteem en Voorkeuren > Audio > Audio dempen in
te stellen op Actieve microfoon.
Standaard regelt de ingebouwde audioprocessor van de Icon 800 akoestische echoonderdrukking, ruisonderdrukking en automatische
niveauversterking. U kunt een externe controller gebruiken door Geïntegreerde audio in te schakelen in Voorkeuren > Audio. Wanneer
Geïntegreerde audio ingeschakeld is, wordt Actieve microfoon standaard ingesteld op Lijnin.

Icon 450: smartframing
De Lifesize Icon 450 is ontworpen met smartframing waarmee de camera zich automatisch aanpast en het kader centreert, zodat iedereen
zichtbaar is. Smartframing is uitgeschakeld totdat het kalibratieproces voltooid is. Zie Kalibratie smartframing voor meer informatie.
Na het kalibreren wordt smartframing alleen alleen geactiveerd als u in gesprek bent.
Standaard wordt de Framingknop ingesteld op Aan. U kunt smartframing op elk gewenst moment uitschakelen en de controle over de
camera overnemen. Veeg tijdens een gesprek naar links en tik op Camera. Druk op Framing om smartframing in of uit te schakelen. Smart
framing blijft uitgeschakeld totdat u het weer inschakelt of tot het volgende gesprek begint. Na een gesprek is beëindigd, wordt smartframing
opnieuw geactiveerd en is dan klaar voor het volgende gesprek.
Bekijk de Smartframing FAQ voor meer informatie.

Voorkeuren en protocollen
Netwerkvoorkeuren
Oproepvoorkeuren
Audiovoorkeuren
Videovoorkeuren
USBvoorkeuren
H.323voorkeuren
SIPvoorkeuren
Beveiligingsvoorkeuren

Klik hier voor een volledige lijst van voorkeuren en hun standaardwaarden.

Netwerkvoorkeuren
Netwerkinstellingen configureren in Voorkeuren > Netwerk.
DHCP of een
statisch IPadres

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.
OPMERKING: Selecteer op uw videosysteem
netwerkinstellingen

Netwerksnelheid

>

en voer de beveiligingscode (standaard 1234) in om toegang te krijgen tot

.

Lifesize raadt u aan Snelheid en duplexinstellingen automatisch bepalen te selecteren, tenzij uw netwerk specifiek een vaste snelheid
of duplexinstelling vereist. Als u niet Snelheid en duplexinstellingen automatisch bepalen selecteert, zorg er dan voor dat snelheid en
duplex overeenkomen met de waarden die zijn geconfigureerd op uw netwerkswitch.
OPMERKING: Als uw ethernetswitch is geconfigureerd voor halfduplex, kan bij gesprekken van meer dan 512 kbps de videokwaliteit slecht
zijn. Als u Snelheid en duplexinstellingen automatisch bepalen selecteert, kies dan in de configuratie van uw ethernetswitch een
andere instelling dan halfduplex.

VLANtag

Als u statische VLAN's geconfigureerd hebt, kunt u uw Lifesizesysteem zo configureren dat het een VLANtag toevoegt aan uitgaande
pakketten en alleen inkomende getagde pakketten accepteert die dezelfde VLANidentificator hebben. Geef de VLANidentificator op van het
VLAN waaraan het systeem is toegewezen. De waarde kan 1 tot 4094 zijn.

DNSservers en
domein

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.

Zoekdomeinen

Domeinen worden doorzocht in de volgorde waarin u ze opgeeft, en het zoeken stopt wanneer een geldige naam gevonden wordt. Om een
naamhiërarchie te doorzoeken, gebruikt u zoekdomeinen met uiteenlopend bereik. Bijvoorbeeld:

building.campus.university.edu
campus.university.edu
university.edu

Gereserveerde
TCP en UDP
poorten

Lifesizevideosystemen communiceren standaard via TCP en UDPpoorten in het bereik 60000  64999. Lifesize raadt u aan het
standaardbereik te gebruiken. Maar u kunt het bereik van de UDC en TCPpoorten die beschikbaar zijn voor communicatie beperken. Als het
bereik dat u kiest geen subset is van het standaardbereik, raadt Lifesize aan het te laten beginnen met een poortnummer dat groter is dan
49151.

QoS

Stel QoSvoorkeuren in volgens de instellingen die in uw netwerk worden gebruikt.

MTU van
videopakketten

Videopakketten die groter zijn dan de MTU van een router of segment in het netwerkpad, kunnen gefragmenteerd raken of verloren gaan, wat
resulteert in slechte videokwaliteit op het ontvangende apparaat. U kunt de MTU instellen van videopakketten die uw Lifesizesysteem
verstuurt. De standaardwaarde is 1440 bytes. Het geldige bereik is 900  1500 bytes. Lifesize raadt u aan deze waarde niet te veranderen,
tenzij uw netwerk een andere MTU vereist.

Statische NAT

Als u statische NAT gebruikt om een openbaar IPadres te associëren met het private IPadres van uw Lifesize Icon, selecteer dan Statische
NAT en voer het openbare NATIPadres of de hostnaam van uw Lifesize Icon in.

802.1x
verificatie

Standaard is 802.1xverificatie uitgeschakeld op Lifesize Iconkamersystemen. Voor informatie over het inschakelen ervan gaat u naar
802.1Xverificatie.

802.1xverificatie
Lifesize Iconconferentiesystemen ondersteunen poortgebaseerde wederzijdse verificatie op basis van de IEEE 802.1xstandaard via het
EAPTLSsubprotocol. IEEE 802.1x vergroot de veiligheid en implementatie van systemen door ondersteuning te bieden voor een
gecentraliseerde identificatie van gebruikers, verificatie en dynamisch sleutelbeheer.
De IEEE 802.1xstandaard biedt poortgebaseerde verificatie waarbij een vragende partij communiceert met een verifiërende partij (een
ethernetschakelaar in deze applicatie die 802.1xkundig is) en een verificatieserver. 802.1xverificatie wordt standaard uitgeschakeld op
Lifesize Iconconferentiesystemen.
Voor u deze functie inschakelt, dient u ervoor te zorgen dat uw omgeving aan de volgende voorwaarden voldoet:
De verificatieserver moet geïnstalleerd zijn met het CAcertificaat, het servercertificaat en de privésleutel van het servercertificaat
De verificator moet geconfigureerd zijn voor toegang tot de verificatieserver en een of meerdere poorten toestaan om 802.1xtoegangscontrole
te bieden
Een certificaatinstantie moet een CAcertificaat, een clientcertificaat, een clientsleutel en een wachtwoordzin voor de clientsleutel (optioneel)
hebben geproduceerd voor het Lifesize Iconsysteem voor vergaderruimtes

Om 802.1xverificatie in te schakelen:
1. Meld u aan bij de webinterface en selecteer Voorkeuren > Netwerk.
2. Scroll omlaag naar 802.1xverificatie. Selecteer het selectievakje om het in te schakelen.
3. Voeg de volgende bestanden toe:
PEMbestand certificaat
PEMbestand certificaatautoriteit (CA)
PEMbestand sleutel

4. Typ de toegangsreeks van uw Klantensleutel en Privésleutel (optioneel).
5. Kies Opslaan.
6. U zult worden gevraagd om de wijzigingen te bevestigen. Vervolgens zal het netwerkinterface opnieuw opstarten en zult u uw
browser opnieuw moeten openen. Als u klaar bent, kiest u Ja.

Oproepvoorkeuren
Om de gebruikersinterfacevoorkeuren te configureren, meldt u zich aan bij de webinterface en selecteert u Voorkeuren > Weergave.
Voorkeur
De gebruikersinterface verbergen of
weergeven

Beschrijving
Kies uit de volgende opties in Voorkeuren >
Weergave > UIschermmodus:

Standaardwaarde
Standaard

Standaard: Toon het UIscherm en open
de instellingen met de afstandsbediening
of de telefoon.
Alleen evenementen: Verberg het UI
scherm maar toon de
evenementsmeldingen. Begin
gesprekken met de Lifesizetelefoon.
Beheer evenementen zoals inkomende
oproepen, dempen en opnemen met de
afstandsbediening of de telefoon.
Leeg: Zorg voor een opgeruimd scherm
door zowel het UIscherm als de
evenementsmeldingen te verbergen.
Beheer alle evenementen en
configuraties met de Lifesizetelefoon.
Gebruik de afstandsbediening om geluid
te dempen en camera's te bewegen.

Om uw oproepvoorkeuren te configureren, meldt u zich aan bij de webinterface en selecteert u Voorkeuren > Oproepen.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

Automatisch antwoord

Als dit is uitgeschakeld, moet u inkomende
oproepen handmatig beantwoorden of negeren.

Uitgeschakeld

Automatisch antwoord dempen

Als dit is ingeschakeld en Automatisch antwoord
is ingeschakeld, wordt het systeem gedempt terwijl
er een gesprek verbonden wordt.

Ingeschakeld

Automatische bandbreedte

Behandelt de wijze waarop het systeem reageert
op pakketverlies tijdens een gesprek. Als dit, de
standaard, is ingeschakeld probeert het systeem
de best beschikbare bandbreedte te gebruiken
nadat het gesprek is verbonden.

Ingeschakeld

Maximale bandbreedte voor gesprek

Stelt de maximale hoeveelheid bandbreedte in die
het netwerk kan gebruiken voor elk inkomend en
uitgaand videogesprek. Deze waarde wordt de
maximale waarde die gebruikers op het kiesscherm
kunnen kiezen wanneer ze handmatig een gesprek
plaatsen. Deze waarde stelt ook de maximale
bandbreedte bij ontvangst vast voor
videogesprekken, onafhankelijk van de waarde van
de Maximale bandbreedte voor de transmissie
van gesprekken.

6000 kb/s

Maximale bandbreedte voor de transmissie

Stelt de maximale hoeveelheid bandbreedte in die

6000 kb/s

de Maximale bandbreedte voor de transmissie
van gesprekken.
Maximale bandbreedte voor de transmissie
van gesprekken

Stelt de maximale hoeveelheid bandbreedte in die
het netwerk kan gebruiken voor elk uitgaande
videogesprek. Deze waarde mag niet groter zijn
dan de Maximale bandbreedte voor
gesprekken.

6000 kb/s

Standaard bandbreedte voor gesprekken

Bepaalt hoeveel netwerkbandbreedte wordt gebruikt
voor elk uitgaand videogesprek als de gebruiker
Automatisch specificeert bij het plaatsen van een
gesprek.

1328 kb/s

Secundaire stream

Schakelt H.239capaciteit in, zodat u presentaties
op een tweede stream kan verzenden en
ontvangen. Een tweede stream is standaard
ingeschakeld. U kunt overwegen de secundaire
stream uit te schakelen als uw systeem problemen
ondervindt met externe systemen die geen
secundaire streams ondersteunen.

Ingeschakeld

Als het videogesprek geen secundaire streams
ondersteunt (omdat de secundaire streamfunctie is
uitgeschakeld bij de lokale partij, of de andere partij
ondersteunt geen secundaire streams), worden de
primaire en presentatieingangen automatisch
verwisseld zodat de de presentatie voor alle bellers
zichtbaar wordt.

Audiovoorkeuren
Audiovoorkeuren configureren in Voorkeuren > Audio.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

Output Videogesprek

Specificeert de locatie voor de geluidsuitvoer tijdens
videogesprekken: Line Out, HD Out, DVI of Telefoon.

HD Out

Output Telefoongesprek

Specificeert de locatie voor de geluidsuitvoer tijdens
telefoongesprekken: Line Out, HD Out, DVI
of Telefoon.

Telefoon

Alleen Icon 600
Analoge micversterking

Stelt de waarde in die de microfoonversterking van
de analoge audioinput bestuurt. Kies een van de
volgende waarden:

Lijnniveau

Lijnniveau. Gebruik deze waarde voor
professionele microfoons.
Microfoonniveau. Gebruik deze
waarde voor algemeen verkrijgbare
microfoons.
Microfoonniveau met versterker.
Gebruik deze waarde als uw
microfoons versterking nodig hebben.
Alleen Icon 800
Geïntegreerde audio

De ingesloten audioprocessor van de Icon 800
bestuurt standaard de volgende functies:

Uit

Akoestische echovermindering (AEC)
Ruisonderdrukking
Automatische sterkteregeling
U kunt een externe controller gebruiken door
Geïntegreerde audio in te schakelen.
Als deze optie is ingeschakeld, gelden de volgende
voorwaarden:

De volumeknoppen op uw telefoon en
hoofdscherm zijn niet beschikbaar.
Actieve mic staat standaard op Line
In ingesteld. Microfoons aangesloten
op 'Line In' audioinputs staan altijd
aan.
DVI audioinputs staan altijd aan tot u
ze bij de bron uitschakelt.
OPMERKING: De voorkeur Geïntegreerde audio is
beschikbaar voor de Icon 600 vanuit de
commandoregel.

Actieve mic

Uw systeem kan op meer dan een microfoon worden

Auto

beschikbaar voor de Icon 600 vanuit de
commandoregel.

Actieve mic

Uw systeem kan op meer dan een microfoon worden
aangesloten voor audioinput tijdens gesprekken.
Slechts één apparaat kan tijdens een gesprek als de
actieve microfoon dienen.

Auto

Audio dempen

Als u op de muteknop drukt, worden alle audio
inputs standaard gedempt, inclusief geluid uit de
actieve microfoon, een pc die met de codec
verbonden is voor een presentatie of een apparaat
dat op extra inputs is aangesloten.

Alle

Om het systeem te configureren zodat het alleen de
actieve microfoon dempt, selecteert u Mic Only.

SIP
Standaard ondersteunen LifeSizesystemen het SIPprotocol voor het plaatsen en ontvangen van video en spraakoproepen. Lifesize Icon
systemen kunnen zich bij twee onafhankelijke SIPdiensten tegelijkertijd registreren, waardoor ze bij zowel een SIPvideodienst als een lokaal
SIP VoIPtelefoonsysteem geregistreerd kunnen worden. U kunt SIPvoorkeuren configureren in Voorkeuren > SIPregistrar 1 (of 2).
OPMERKING: Als UVC ClearSea uw Lifesize Icon beheert of als uw Icon is verbonden met de Lifesize clouddienst, dan kunt u de
voorkeuren van SIPregistrar 1 niet bewerken. In plaats daarvan kunt u de voorkeuren van SIPregistrar 2 gebruiken om te registreren bij een
lokale SIPspraakdienst.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

SIPregistrar 1: SIP gebruiken

Indien ingeschakeld kunt u een SIPnaam opgeven
om te gebruiken bij het plaatsen van een oproep.

Ingeschakeld

SIPregistrar 2: SIP gebruiken

Indien ingeschakeld kunt u een SIPnaam opgeven
om te gebruiken bij het plaatsen van een oproep.

Uitgeschakeld

SIPgebruikersnaam

SIPgebruikersnaam voor het apparaat.

Lifesize

Gebruikersnaam autorisatie

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

Geen standaard

Wachtwoord autorisatie

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

Geen standaard

SIPservertype

Type SIPregistrar en proxyservers.

Auto

SIPregistrar

Gebruikt indien ingeschakeld een SIPregistrar.

Uitgeschakeld

Hostnaam registrar

Hostnaam of IPadres van de SIPregistrar.

Geen standaard

SIPregistratie

Communicatiepad om te gebruiken voor het
registreren bij een SIPregistrar. SIPapparaten
gebruiken registerinstellingen om hun huidige
locatie dynamisch te registreren.

Rechtstreeks

SIPproxy

Gebruikt indien ingeschakeld een SIPproxyserver.

Uitgeschakeld

Hostname proxy

Hostnaam of IPadres van de SIPproxyserver.

Geen standaard

SIPsignalering

Voorkeursprotocol SIPsignalering.
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.

Auto

Om mediaencryptie in SIPoproepen af te dwingen,
stelt u SIPbeveiliging in Voorkeuren >
Beveiliging in op Strikt. Meer informatie.

U kunt ondersteuning voor SIPoproepen in of uitschakelen door SIP gebruiken in Voorkeuren > SIPregistrar 1 (en 2) > Algemeen uit te
schakelen wanneer het systeem niet in gesprek is.
Als SIPbellen is ingeschakeld via UVC Transit, schakel dan Inschakelen voor SIP uit in Voorkeuren > Lifesize UVC Transit. Meer
informatie in Integreren met Lifesize UVC Transit.
Als u uw wijzigingen opslaat, verschijnt de gele systeemgezondheidsindicator
de SIPserver. Als de registratie mislukt, verschijnt de rode indicator
Het systeem meldt de registratiestatus in

>

wanneer uw Lifesizesysteem zich probeert te registreren bij

. Selecteer

>

voor meer informatie over het probleem.

en de geconfigureerde systeemwaarden verschijnen in

.

Als u uw wijzigingen opslaat, verschijnt de gele systeemgezondheidsindicator
de SIPserver. Als de registratie mislukt, verschijnt de rode indicator
Het systeem meldt de registratiestatus in

>

wanneer uw Lifesizesysteem zich probeert te registreren bij

. Selecteer

>

voor meer informatie over het probleem.

en de geconfigureerde systeemwaarden verschijnen in

.

Mediaencryptie in SIPoproepen
Voor het beheren van mediaencryptie in SIPoproepen stelt u SIPbeveilinging in Voorkeuren > Beveiliging in op een van de volgende
waarden:
Waarde

Beschrijving

Uit

Gecodeerde media worden niet ondersteund.

Auto

Zowel gecodeerde als ongecodeerde media worden ondersteund. Gecodeerde
media worden alleen ondersteund als de andere partij codering ondersteunt.

Strikt

Ongecodeerde media worden niet ondersteund.

Als media gecodeerd worden in SIPoproepen, schakelt u in Voorkeuren > SIPregistrar 1 (of 2) > SIPsignalering TLSsignalering in.
OPMERKING: Als UVC ClearSea uw Lifesize Icon beheert of als uw Icon is verbonden met de cloudservice van Lifesize, dan kunt u de SIP
beveiligingsvoorkeuren niet bewerken.
Lees meer over SIP.

USBvoorkeuren
USBinstellingen configureren in Voorkeuren > USB.

VICA-eturing
1. Stel Shell in op VISCA.
2. Voor de Icon 400|450|600: Selecteer het apparaatverbindingstype: HDMI of DVI.
3. Voor de Icon 800: Selecteer het apparaatverbindingstype: DVI0, DVI1, DVI2 of DVI3.
4. Selecteer Geavanceerd om de snelheid en datatransportbesturing van de seriële verbinding in te stellen.

eriële eturing
1. Stel Shell in op Serieel.
2. Selecteer de snelheid van de seriële verbinding.
3. Selecteer de datatransportbesturing van de seriële verbinding: hardwarematige, softwarematige of geen datatransportbesturing.

Standaardwaarden
Hier krijgt u een overzicht van alle configuratievoorkeuren en hun standaardwaarden. Om een voorkeur te configureren met de webinterface
van uw systeem: open een browser, voer het IPadres van het systeem in en meld u aan. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn
standaard ingesteld als admin.
Weergave

H.323

systeem

audio

MCU's

Lifesize UVC Transit

Gesprekken

netwerk

USB

Lifesize UVC ClearSea

Opnemen en streamen

Video

Datum en tijd

security

Cameradiagnostiek

Systeemlogboekniveaus

SIPregistrar 1

Autoprovisioning

adresboek

SIPregistrar 2

Voorkeuren > Weergave

Standaardwaarde

taal

Engels

Fysieke schermopstelling

Standaard

Voorkeuren > Audio

Standaardwaarde

Output Videogesprek

HD Out

Output Telefoongesprek

Telefoon

Alleen Icon 600:
Analoog micvolume

Regelniveau

Alleen Icon 800:
Geïntegreerde audio
(Beschikbaar voor Icon 600 vanuit de commandoregel)

Uit

Actieve microfoon

Auto

Audio dempen

Alle

Voorkeuren > Oproepen

Standaardwaarde

Automatisch antwoord

Uitgeschakeld

Automatisch antwoord dempen

Ingeschakeld

Automatische bandbreedte

Ingeschakeld

Automatisch antwoord dempen

Ingeschakeld

Automatische bandbreedte

Ingeschakeld

Maximale bandbreedte gesprek

6000 kb/s

Maximale bandbreedte voor de transmissie van gesprekken

6000 kb/s

Standaard bandbreedte gesprek

1300 kb/s

Secundaire stream

Ingeschakeld

Voorkeuren > Lifesize UVC ClearSea

Standaardwaarde

UVC ClearSea inschakelen

Uitgeschakeld

UVC ClearSeagebruikersnaam

Geen standaard

UVC ClearSeawachtwoord

Geen standaard

UVC ClearSeaIPadres

Geen standaard

Voorkeuren > Datum en tijd

Standaardwaarde

Systeemtijd

Greenwich Mean Time (GMT)waarde

Systeemdatum

GMTwaarde

Tijdzone

GMT

Tijdformaat

12uurs

Hostnaam NTPserver

Geen standaard

Voorkeuren > Systeemlogboekniveaus

Standaardwaarde

Syslogserver

Geen standaard

audio

Debug

Berichten

Debug

Database

Informatie

Licentiebeheer

Informatie

Systeembeheer

Informatie

Systeeminformatie

Informatie

Systeemstatus

Informatie

Timer

Informatie

Gebruikersinterface

Informatie

Videohardware

Debug

Video In

Informatie

Videohardware

Debug

Video In

Informatie

Video Out

Informatie

Voorkeuren > Adresboek

Standaardwaarde

Hostnaam

Geen standaard

Gebruikersnaam

Geen standaard

Wachtwoord

Geen standaard

Basis

Geen standaard

Poort

Geen standaard

Codering

Geen

Voorkeuren > H.323

Standaardwaarde

H.323 gebruiken

Ingeschakeld

Naam

Willekeurig door het systeem gegenereerd
nummer

Extensie

Zelfde waarde als Naam

Gatekeepermodus

Uit

Beschikbare voorkeuren met Gatekeepermodus: Auto
GatekeeperID

Geen standaard

Gatekeeperverificatie

Uitgeschakeld

Gatekeepergebruikersnaam

Geen standaard

Gatekeeperwachtwoord

Geen standaard

Beschikbare voorkeuren met Gatekeepermodus: Handmatig of Handmatige H.460
Gatekeeperadres

Geen standaard

Gatekeeperpoort

1719

Gatekeeperverificatie

Uitgeschakeld

Gatekeepergebruikersnaam

Geen standaard

Gatekeeperwachtwoord

Geen standaard

Voorkeuren > MCU's

Standaardwaarde

MCUintegratie inschakelen

Uitgeschakeld

IPadres

Geen standaard

Gebruikersnaam

Geen standaard

IPadres

Geen standaard

Gebruikersnaam

Geen standaard

Wachtwoord

Geen standaard

Voorkeuren > Netwerk

Standaardwaarde

IPadres

Geen standaard

Subnetmasker

Geen standaard

DHCP gebruiken

Ingeschakeld

Automatisch onderhandelen over snelheids en duplexinstellingen

Ingeschakeld

Snelheid

Geen standaard

Duplex

Geen standaard

VLANtag

0

Standaardgateway

Geen standaard

DNSserver

8.8.8.8

DNSdomein

Geen standaard

Zoekdomeinen

Geen standaard

Laagste poortwaarde TCP en UDP

60000

Hoogste poortwaarde TCP en UDP

64999

QoS van netwerk

Geen

Maximale transmissieeenheid voor video (MTU)

1440

Statische NAT

Uitgeschakeld

Openbaar IPadres NAT

Geen standaard

802.1xverificatie

Uitgeschakeld

Voorkeuren > Opnemen en streamen

Standaardwaarde

Recorder

Uitgeschakeld

Hostnaam recorder

Geen standaard

Poort voor recorder

443

Opnametoets

Geen standaard

Standaard opnamelayout

Alle bellers

Voorkeuren > Beveiliging

Standaardwaarde

SSHtoegang inschakelen

Ingeschakeld

SSHsleutel voor Admin gebruiker inschakelen

Uitgeschakeld

Voorkeuren > Beveiliging

Standaardwaarde

SSHtoegang inschakelen

Ingeschakeld

SSHsleutel voor Admin gebruiker inschakelen

Uitgeschakeld

Extern beheer over HTTP inschakelen

Ingeschakeld

509authenticatie

Uitgeschakeld

SIPbeveiliging

Uit

H.323beveiliging

Uit

Voorkeuren > SIPregistrar 1

Standaardwaarde

SIP gebruiken

Ingeschakeld

SIPgebruikersnaam

Lifesize

Autorisatie gebruikersnaam

Geen standaard

Autorisatie wachtwoord

Geen standaard

SIPservertype

Auto

SIPregistrar

Uitgeschakeld

Hostnaam registrar

Geen standaard

SIPregistratie

Rechtstreeks

SIPproxy

Uitgeschakeld

Hostname proxy

Geen standaard

SIPsignalering

Auto

Voorkeuren > SIPregistrar 2

Standaardwaarde

SIP gebruiken

Uitgeschakeld

SIPgebruikersnaam

Lifesize

Autorisatie gebruikersnaam

Geen standaard

Autorisatie wachtwoord

Geen standaard

SIPservertype

Auto

SIPregistrar

Uitgeschakeld

Hostnaam registrar

Geen standaard

SIPregistratie

Rechtstreeks

SIPproxy

Uitgeschakeld

Hostname proxy

Geen standaard

SIPsignalering

Auto

Hostname proxy

Geen standaard

SIPsignalering

Auto

Voorkeuren > Systeem

Standaardwaarde

Systeemnaam

Vergaderruimte

Presentaties automatisch starten

Ingeschakeld

Voorkeuren > Lifesize UVC Transit

Standaardwaarde

UVC Transit

Uitgeschakeld

UVC Transit Hostnaam

Geen standaard

UVC Transit Gebruikersnaam

Geen standaard

Wachtwoord UVC Transit

Geen standaard

Inschakelen voor SIP

Uitgeschakeld

SIPgebruikersnaam

Geen standaard

Inschakelen voor H.323

Uitgeschakeld

H.323extensie

Zelfde waarde als Voorkeuren > H.323 >
Extensie

Voorkeuren > USB 1 (en USB 2 voor alleen de Icon 600 en 800)

Standaardwaarde

Huls

Geen

Snelheid

115200 b/s

Stroombesturing

Geen stroombesturing

Voorkeuren > Video

Standaardwaarde

Besturing van lokale camera door andere partij

Ingeschakeld

Aanpassen van voorgeprogammeerde cameraposities door andere partij

Uitgeschakeld

Gaan naar voorgeprogammeerde cameraposities door andere partij

Ingeschakeld

Bandbreedte voor videopresentaties

20%

Adaptieve bewegingscontrole

Ingeschakeld

HDschermresolutie

Hoogste door het scherm ondersteunde
resolutie

DVIschermresolutie

Geen standaard

CEC inschakelen

Uitgeschakeld

Slaapstand inschakelen

Uitgeschakeld

HDMI DPMSmodus

Uit

Slaapstand inschakelen

Uitgeschakeld

HDMI DPMSmodus

Uit

DVI DPMSmodus

Uit

Diagnostiek > Camera

Standaardwaarde

IRontvanger

Ingeschakeld

Antitrilling

Auto

Methode van automatische belichting

Volledig frame

helderheid

0

autofocus

Ingeschakeld

witbalans

Auto

camerapositie vastzetten

Uitgeschakeld

Onderhoud > Autoprovisioning
Automatische provisioningserver

Standaardwaarde
Geen standaard

Videovoorkeuren
Camerabesturing door andere partijen
Balans bandbreedte primaire en presentatievideo
DVIIingangsresolutie
Schermresolutie
CEC inschakelen
Energiebeheer van het scherm
Adaptieve bewegingscontrole

Camerabesturing door andere partijen
U kunt voorkomen dat andere partijen uw lokale camera kunnen besturen en de voorinstellingen van de camera kunnen configureren en
beheren door Voorkeuren > Video > Besturing door andere partij van lokale camera uit te schakelen.
Als u Besturing door andere partij van lokale camera inschakelt, kunt u nog altijd voorkomen dat andere partijen voorinstellingen van de
lokale camera kunnen configureren en gebruiken door Instellen cameravoorinstellingen door andere partij en Bewegen naar
cameravoorinstellingen door andere partij uit te schakelen.

Balans bandbreedte primaire en presentatievideo
U kunt bandbreedte voor de invoerstream van de presentatievideo toewijzen als percentage van de totaal beschikbare bitsnelheid voor de
videostreams in Voorkeuren > Video > Bandbreedte presentatievideo. De standaardwaarde is 20%.
OPMERKING: pas deze voorkeur aan voordat u een oproep plaatst. Het aanpassen van deze voorkeur tijdens een gesprek heeft geen
effect.
Het percentage geldt voor de invoerstream van de presentatievideo, doorgaans een laptop die verbonden is met de codec. Het systeem wijst
de bandbreedte alleen toe op basis van de gekozen optie wanneer het systeem videobeelden verstuurt tijdens een presentatie. Als de video
invoer van de presentatie bewegende beelden bevat, kunt u overwegen een groter percentage toe te wijzen aan de invoerstream van de
presentatievideo. Voorbeelden hiervan zijn diavoorstellingen met diverse animaties of videoinvoer van een dvdspeler.
Als u de standaardbandbreedte voor gesprekken (1152 kbps) en presentatievideo's (20%) gebruikt, heeft de verzonden presentatie een
standaardresolutie van 1920 x 1080p5.
U kunt de framesnelheid van de presentatiestream verhogen door de bandbreedte van het gesprek en de presentatie te verhogen. Als u
bijvoorbeeld Bandbreedte presentatievideo instelt op 50% in een gesprek van 2500 kbps, dan ondersteunt de presentatie 1080p30.
Wanneer opnemen is ingeschakeld tijdens de presentatie, dan is de standaardresolutie 1920 x 1080p15.

DVIIingangsresolutie
Lifesizesystemen ondersteunen oorspronkelijke invoer van 16:9 en 4:3 VGA en DVII op de volgende resoluties:
Beeldverhouding

Ondersteunde resoluties

4:3

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 1200

16:9

1280 x 720
1920 x 1080

Ga naar

>

om de feitelijke DVIIinvoergrootte weer te geven.

OPMERKING: deze resoluties worden ondersteund bij een ingestelde beeldfrequentie van 60 Hertz (Hz) op het apparaat dat aangesloten is
op de DVIIingang. Voor 1080p wordt ook een beeldfrequentie van 30 Hz ondersteund.
De resoluties worden onbewerkt naar de andere partij gestuurd voor de primaire of secundaire videostreams. De resoluties komen mogelijk
niet exact overeen vanwege resolutiebeperkingen van het H.264 of H.263protocol. Beschikbare bandbreedte tijdens het gesprek kan ook
van invloed zijn op de feitelijke resolutie.
OPMERKING: een resolutie van 1200 lijnen kan teruggeschaald worden tot maximaal 1080 lijnen.
Hieronder volgen de ondersteunde invoerresoluties en framesnelheden voor video die van een HDMIbron verstuurd wordt naar de DVII
ingang:
480p60
576p50
720p60
1080p30
1080p60

Schermresolutie
Specifieer de resolutie van de HD en DVIschermen in Voorkeuren > Video. De standaardresolutie is 1920 x 1080p60.
Lifesizevideosystemen kunnen verbonden worden met HDschermen (minimaal 720p) met de volgende ondersteunde schermresoluties:
1280 x 720p60
1920 x 1080p30
1920 x 1080p60

OPMERKING: als een scherm een resolutie niet ondersteunt, dat wordt die resolutie niet weergegeven.

CEC inschakelen
Met CEC (besturing consumentenelektronica) kunnen sommige HDMIapparaten elkaar indien nodig aansturen. U kunt CEC inschakelen en
slaapstandinstellingen configureren in Voorkeuren > Video.
Als uw scherm niet in de slaapstand gaat wanneer uw Lifesize Iconvideosysteem in de slaapstand gaat, dan is het scherm niet geschikt voor
CEC.
Als een inkomende oproep een videosysteem uit de slaapstand haalt, controleer dan of het scherm binnen een redelijke hoeveelheid tijd uit
de slaapstand komt. Zo niet, dan heeft het scherm waarschijnlijk te veel tijd nodig voor het inschakelen om zinvol gebruik te kunnen maken van
CEC.
In zulke gevallen kunt u overwegen om analoge speakers te gebruiken in plaats van schermspeakers.

Energiebeheer van het scherm
Met DPMS (stroombeheersignalering voor beeldschermen) kunt u de stroomvoorziening van daarvoor geschikte HDMI en DVIschermen
regelen zonder een knop op het scherm in te drukken of de afstandsbediening te gebruiken.
DPMS kent de volgende vier energiestanden:
aan
slaapstand
sluimerstand
actief uit

Wanneer u DPMSbeheer inschakelt in Voorkeuren > Video > Videomonitor, dan probeert de Icon de energiestand van het scherm te
beheren. Stel de DPMSmodus in op een van de volgende waarden:
Aan

Probeert altijd om het scherm uit te schakelen.

Uit

Probeert nooit om het scherm uit te schakelen.

Auto

Probeert het scherm uit te schakelen als het scherm aangeeft ondersteuning te bieden voor de slaap en de sluimerstand.

Intelligent

Probeert het scherm uit te schakelen als het scherm aangeeft ondersteuning te bieden voor de slaap en de sluimerstand en de stand actief uit.

U kunt testen of uw monitor DPMS ondersteunt door deze stappen te doorlopen:
1. Schakel CEC uit.
2. Stel DPMSmodus in op Aan.
3. Zet uw Icon in de slaapstand.
4. Als het scherm niet uitschakelt, wordt DPMS niet ondersteund. Stel DPMSmodus in op Uit.
5. Indien het scherm uiteindelijk uitschakelt, haalt u de Icon uit de slaapstand.
6. Als het scherm inschakelt, wordt DPMS ondersteund. Laat DPMS ingeschakeld.
7. Als het scherm niet inschakelt, probeer dan de combinatie van CEC en DPMS om de energiestand van het scherm te regelen:
gebruik DPMS om het scherm in de slaapstand te zetten en CEC om het daar weer uit te halen.

H.323
Lifesizesystemen ondersteunen standaard het H.323protocol voor het plaatsen en ontvangen van beeld en spraakoproepen. Configureer
H.323voorkeuren in Voorkeuren > H.323.
OPMERKING: Als uw Lifesize Icon door UVC ClearSea wordt beheerd of als uw Icon met de Lifesize clouddienst is verbonden, dan is
H.323 uitgeschakeld.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

H.323 gebruiken

Wanneer H.323 is ingeschakeld kunt u een H.323
naam of extensie opgeven om te gebruiken bij het
plaatsen van een oproep. Aan de hand van de
H.323naam en extensie kan de gatekeeper het
apparaat identificeren. Elk geregistreerd apparaat
kan met deze naam en extensie een ander
apparaat opbellen.

Ingeschakeld

Naam

Optionele waarde die gebruikt wordt als er een
gatekeeper is geconfigureerd die het systeem
vraagt om zich met een H.323ID te registreren. Als
de administrator van de gatekeeper een H.323ID
aan het systeem heeft toegewezen, gebruik die ID
dan als de naam. Als UVC Transit als de H.460
server fungeert, geef dan de gebruikersnaam op die
het apparaat op UVC Transit heeft gekregen.

Willekeurig door het systeem gegenereerd nummer

Extensie

Optionele waarde die gebruikt wordt als er een
gatekeeper is geconfigureerd die het systeem
vraagt om zich met een E.164nummer of extensie
te registreren. Als de administrator van de
gatekeeper een E.164nummer of extensie aan het
systeem heeft toegewezen, voer dat nummer dan
in als de extensie. Als UVC Transit als de H.460
server fungeert, geef dan de extensie op die voor
het apparaat op UVC Transit werd ingesteld.

Willekeurig door het systeem gegenereerd nummer
(dezelfde waarde als hierboven)

Gatekeepermodus

Hiermee kunt u een gatekeeper kiezen. Kies een
van de volgende opties:

Uit

Instellen op Auto om automatisch een
gatekeeper te vinden.
Instellen op Handmatig of
Handmatige H.460 om het IPadres
en de poort voor de primaire
gatekeeper op te geven. De
gatekeeperpoort is standaard
ingesteld op de industriële
standaard, 1719.
Om H.460ondersteuning in te kunnen schakelen
moet er een H.460server in uw omgeving
geconfigureerd zijn. Als H.460ondersteuning is
ingeschakeld, negeert het systeem de instellingen
in Voorkeuren > Netwerk > Statische NAT.

GatekeeperID

Deze wordt alleen ingesteld wanneer de gatekeeper
hierom vraagt, bijv. voor configuraties met meerdere
gatekeepers. De waarde voor de GatekeeperID
moet overeenkomen met de verificatienaam die er
voor de gatekeeper is ingesteld waarop het
systeem wordt geregistreerd. Configureer deze
voorkeur niet als de gatekeeper hier niet om vraagt,

Geen standaard

hierom vraagt, bijv. voor configuraties met meerdere
gatekeepers. De waarde voor de GatekeeperID
moet overeenkomen met de verificatienaam die er
voor de gatekeeper is ingesteld waarop het
systeem wordt geregistreerd. Configureer deze
voorkeur niet als de gatekeeper hier niet om vraagt,
aangezien het systeem op deze wijze mogelijk niet
door de gatekeeper geregistreerd wordt.
Gatekeeperadres

Adres van de primaire gatekeeper. Als UVC Transit
als de H.460server fungeert, geef dan het IPadres
op van de signalerende server van UVC Transit.

Geen standaard

Gatekeeperpoort

Poort voor de primaire gatekeeper.
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Gatekeeperverificatie

Hiermee kunt een gebruikersnaam en wachtwoord
voor H.235verificatie instellen. Lees meer over
H.323beveiliging.

Uitgeschakeld

U kunt ondersteuning voor H.323oproepen uitschakelen door H.323 gebruiken in Voorkeuren > H.323 > Algemeen uit te schakelen
wanneer het systeem niet in gesprek is.
Als u uw wijzigingen opslaat, verschijnt de gele gezondheidsindicator
gatekeeper. Als de registratie mislukt, verschijnt de rode indicator
Het systeem meldt de registratiestatus in

>

wanneer uw Lifesizesysteem zich probeert te registreren bij de
. Selecteer

>

voor meer informatie over het probleem.

en de geconfigureerde systeemwaarden verschijnen in

.

H.323beveiliging inschakelen
Lifesizesystemen ondersteunen H.235beveiliging in H.323gesprekken. Stel H.323beveiliging in Voorkeuren > Beveiliging in op een
van de volgende waarden:
Waarde

Beschrijving

Uit

Gecodeerde gesprekken worden niet ondersteund.

Auto

Zowel gecodeerde als ongecodeerde gesprekken worden ondersteund. Veilige
oproepen worden alleen ondersteund als de andere partij codering ondersteunt.

Strikt

Ongecodeerde gesprekken worden niet ondersteund.

Lees meer over H.323.

Beveiligingsvoorkeuren
H-toegang

SSH levert een veilig kanaal over een onbeveiligd netwerk in een clientserver architectuur. We ondersteunen SSHsleutels met een lengte
van 1024, 2048 en 4096 bits.
Om SSHtoegang in te schakelen en een SSHsleutel toe te voegen:
1. Log in op het webinterface en selecteer Voorkeuren > Beveiliging.
2. Scroll omlaag naar SSH  Secure Shell.
3. Vink het selectievakje aan naast SSHsleutel admingebruiker inschakelen. Het selectievakje SSHtoegang inschakelen moet
al aangevinkt zijn.
4. Voeg een PEMbestand van de sleutel toe.
5. Kies Opslaan.
509-authenticatie

X.509certificaten worden gebruikt om authenticatie op apparaatniveau te verbeteren.
Om 509authenticatie in te schakelen:
1. Log in op het webinterface en selecteer Voorkeuren > Beveiliging.
2. Scroll omlaag naar HTTP  Hypertext Transfer Protocol.
3. Vink het selectievakje naast 509authenticatie aan om deze in te schakelen.
4. Voeg de volgende bestanden toe:
PEMbestand van het certificaat
PEMbestand van de certificaatautoriteit (CA)
PEMbestand van de sleutel

5. Typ de toegangsreeks van uw Klantensleutel en Privésleutel (optioneel).
6. Kies Opslaan.
7. U zult worden gevraagd om de wijzigingen te bevestigen. Vervolgens zal het netwerkinterface opnieuw opstarten en zult u uw
browser opnieuw moeten openen. Als u klaar bent, kiest u Ja.

Integraties
U kunt uw Icon integreren met de Lifesize Clouddienst, de UVCapplicatiesuite en Lifesize Bridge. De beschikbare opties zijn afhankelijk van
de applicaties die in uw omgeving geconfigureerd zijn.
Optie
Rooster

Verschijnt indien geïntegreerd met...

Configuratie

UVC Manager

Beheer uw videosysteem in UVC Manager.

Lifesize Clouddienst

Maak verbinding met de Lifesize Clouddienst

UVC ClearSea

Provisioning van uw Icon via UVC ClearSea
Icon integreren met UVC ClearSea

UVC Manager

Beheer uw videosysteem in UVC Manager.

Een adresboekserver

Configureer de integratie in Voorkeuren >
Adresboek.

Lifesize Clouddienst

Maak verbinding met de Lifesize Clouddienst

UVC ClearSea
(Uw systeem wordt geregistreerd bij UVC
ClearSea via H.323.)

Iconondersteuning voor Lifesize MCU
conferenties inschakelen

UVC Manager

Beheer uw videosysteem in UVC Manager.

UVC Multipoint of Lifesize Bridge

Configureer de integratie in Voorkeuren > MCU's >
MCUintegratie inschakelen.

UVC Video Center

Configureer uw systeem om op te nemen naar UVC
Video Center in Voorkeuren > Opnemen en
streamen.

Lifesize Clouddienst

Maak verbinding met de Lifesize Clouddienst

UVC ClearSea

Provisioning van uw Icon via UVC ClearSea
Icon integreren met UVC ClearSea

UVC ClearSea

Provisioning van uw Icon via UVC ClearSea
Icon integreren met UVC ClearSea
Navigatie en zoeken

Adresboek

Vergaderingen

Opnemen

Oproepescalatie

Globale zoekopdracht

Lifesize Clouddienst
Zodra u een account hebt voor de Lifesize clouddienst kunt u uw Icon hierop aansluiten. Koppel uw Icon aan uw Lifesizeaccount of activeer
een Icon die dienst doet als een vergadersysteem. Meer informatie.
Zodra u verbonden bent, kunt u profiteren van de volgende functies:
U kunt de Lifesizeapp op all uw apparaten downloaden: op uw laptop, tablet en smartphone. Inkomende oproepen kunnen op alle apparaten
worden aangenomen.
De Lifesize clouddienst past configuratieinstellingen direct op de Icon toe.
Alle contacten in de Lifesizegroep van uw bedrijf zijn beschikbaar via het telefoonboek van uw Icon. Daar kunt u ook zien wat hun online status
is.
De virtuele vergaderruimtes die uw Lifesizebeheerder heeft ingesteld, bevinden zich in de sectie Vergaderingen

. Alle Lifesizegebruikers

kunnen hier vergaderingen aan toevoegen via hun Lifesizeapp.
Icon kan videodeelnemers toevoegen en meerdere inkomende bellers aan een actief gesprek toevoegen.
Softwareupdates 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 gelegenheid te geven deze handeling uit te stellen als u midden in een gesprek zit of op
een andere manier gebruik maakt van het systeem.

Icon activeren
Verbinding maken met de Lifesize clouddienst tijdens de initiële configuratie. Meer informatie.
Om dit proces te initiëren na installatie, moet u het systeem opnieuw instellen naar de standaardinstellingen. Lees meer over het opnieuw
instellen van het systeem.
LET OP: U moet een Lifesizegebruikersaccount hebben om uw Icon met de dienst te verbinden.
1. Als de wizard voor de initiële configuratie u vraagt om gebruik te maken van de Lifesize Clouddienst, kiest u Ja.
2. Open een browser en ga naar de URL die wordt weergegeven op uw Icon.
LET OP: U kunt uw Icon niet activeren vanuit de webinterface van het systeem.
3. Meld u aan door uw emailadres en wachtwoord voor Lifesize in te voeren.
4. Voer de activeringscode in die wordt weergegeven op uw Icon.
Als u de QRcode scant, wordt de inlogpagina van Lifesize geopend in een browser, waar uw activeringscode meteen verschijnt.
5. U kunt een Icon associëren met een individuele gebruiker of een vergaderruimte.

Individuele

Mij – hiermee kunnen eindgebruikers het apparaat met zichzelf associëren.

gebruiker

Gebruiker– hiermee kunnen Lifesizeadmins het apparaat associëren met iedere gebruiker in hun Lifesizegroep.

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

Maakt een apart Lifesizeaccount aan voor de Icon. Voer een naam voor het systeem in dat zal verschijnen in het adresboek. U kunt
eventueel 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 uw Icon succesvol geactiveerd is,

wordt de status Klaar weergegeven bij Communicaties > Lifesize Clouddienst.
Alleen voor Icon 450:Na het koppelen met de Lifesize Clouddienst ziet u een optie om smartframing in te stellen. Kies Ja om het
kalibratieproces te starten of Nee om het later in te stellen. Zie Kalibratie smartframing voor meer informatie.

Icon verwijderen van een Lifesizegebruikersaccount
1. Stel het systeem opnieuw in naar de standaardinstellingen.
2. Als de wizard voor de initiële configuratie u vraagt om gebruik te maken van de Lifesize Clouddienst, kiest u Nee.
3. Lifesizeadmin: Meld u aan bij de adminconsole en verwijder de Icon van het Lifesizegebruikersaccount.

Lifesizemicrocontrollers (MCU's)
Wanneer UVC Multipoint of Lifesize Bridge met uw Lifesize Iconvideosysteem zijn geïntegreerd, kunnen gebruikers
deel te nemen aan geplande videoconferenties en videoconferenties op aanvraag.

>

selecteren om

Configureer integraties in Voorkeuren > MCU's.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

MCUintegratie inschakelen

Selecteer deze optie om het Lifesizevideosysteem
te integreren met UVC Multipoint of Lifesize Bridge.

Uitgeschakeld

IPadres

Het IPadres van UVC Multipoint of Lifesize Bridge.

Geen standaard

Gebruikersnaam
Wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw
beheerdersaccount van UVC Multipoint of Lifesize
Bridge.

Geen standaard

OPMERKING: Als UVC ClearSea uw Lifesize Icon beheert of als uw Icon is verbonden met de Lifesize clouddienst, dan kunt u de MCU
voorkeuren niet bewerken.
De lijst met telefoonconferenties beschikbaar in Vergaderingen
omvat alle liveevenementen en evenementen die binnen 10 minuten van
start gaan. Elk item in de lijst bevat de starttijd van het evenement, de titel, een beschrijving, de deelnemers en waar zij zich bevinden.
Oproepen waarvoor een wachtwoord is vereist, zijn voorzien van een hangslotsymbool. Een evenement kan een van de volgende statussen
hebben:
Status

Beschrijving

Binnenkort live

De vergadering begint binnen 10 minuten.

Live

De vergadering is begonnen.

Gereed

U kunt zich aanmelden. De vergadering heeft nog geen deelnemers.

Actief

Er zijn deelnemers aan de vergadering.
Als een actieve vergadering vol is, accepteert Lifesize Bridge geen nieuwe
deelnemers.

Niet beschikbaar
Vol

De vergadering heeft nog geen deelnemers en er zijn geen poorten beschikbaar.

UVC ClearSea
Als u uw Icon met UVC ClearSea integreert, worden de configuratieinstellingen van UVC ClearSea toegepast om oproepen in meerdere
richtingen op Icon mogelijk te maken.
Meer informatie over de provisioning van uw Icon via UVC ClearSea.

UVC Manager
Als uw Lifesize Iconvideosysteem beheerd wordt door UVC Manager, worden openbare conferenties in >
vermeld. Als uw
videosysteem voor een conferentiegesprek wordt uitgenodigd, wordt dit gesprek in de Agenda
van uw videosysteem weergegeven.
Als UVC Manager ook een Lifesize Bridge beheert, worden conferenties op aanvraag en ingeplande (openbare) conferenties weergegeven
in >
op uw Iconsysteem. Openbare conferenties die via een beheerd UVC Multipoint plaatsvinden worden ook in
weergegeven.

>

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing voor de Lifesize UVC Manager voor meer informatie over hoe u UVC Manager samen met een Icon
videosysteem kunt gebruiken.

UVC Transit
Integreer uw Lifesizevideosysteem met UVC Transit om firewall en NAT traversal van sessies en media voor de H.323 en SIPprotocollen in
te schakelen.
Configureer de integratie met UVC Transit in Voorkeuren > Lifesize UVC Transit. Het systeem meldt de UVC Transitstatus in
de geconfigureerde waarden verschijnen in .

>

, en

OPMERKING: Als UVC Transit als een H.460server dient, moeten de naam, de extensie, de gatekeepermodus en het gatekeeper
adres op specifieke waarden worden ingesteld. Meer informatie.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

UVC Transit

Selecteer deze optie om het Lifesizevideosysteem
met UVC Transit te integreren.

Uitgeschakeld

UVC Transit Hostnaam

Voer de hostnamen of IPadressen (gescheiden
door spaties) van de UVC Transit Servergevallen in.

Geen standaard

UVC Transit Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam van uw videosysteem voor
UVC Transit in

Geen standaard

De gebruikersnaam van uw videosysteem komt
overeen met de inloggegevens van het
videosysteem die in de UVC Transit Server zijn
aangemaakt. Alle drie waarden moeten identiek
zijn.

Configuratie > Gebruikers > naam
H.323
Configuratie > Gebruikers > naam
SIPautorisatie
Configuratie > Tunnelaccounts >
Tunnelaccountid

Wachtwoord UVC Transit

Voer het wachtwoord van uw videosysteem voor
UVC Transit in.

Geen standaard

Het wachtwoord van uw videosysteem komt overeen
met de inloggegevens van het videosysteem die in
de UVC Transit Server zijn aangemaakt. Beide
waarden moeten identiek zijn.

Configuratie > Gebruikers >
Wachtwoord
Configuratie > Tunnelaccounts >
Wachtwoord

Inschakelen voor SIP

Selecteren als u SIPgesprekken wilt inschakelen
via UVC Transit.

Uitgeschakeld

Wanneer deze functie is ingeschakeld, voert u de
SIPgebruikersnaam van het videosysteem in die
gebruikt wordt voor het plaatsen van SIPoproepen.

H.323 Tunneling inschakelen

Selecteren om H.323signalering en media via UVC
Transit te tunnelen.
OPMERKING: Als u H.323 tunneling inschakelt,
wordt H.323 gebruiken in Voorkeuren > H.323
gewist.

Uitgeschakeld

Transit te tunnelen.
OPMERKING: Als u H.323 tunneling inschakelt,
wordt H.323 gebruiken in Voorkeuren > H.323
gewist.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, voert u de
H.323extensie van het videosysteem in die gebruikt
wordt om oproepen met H.323 te plaatsen.

UVC Video Center
Als u een UVC Video Center in uw omgeving heeft, kunt u op elk gewenst moment een opname starten met een Lifesizevideosysteem via
een UVC Video Center.
Configureer uw UVC Video Centerintegratie in Voorkeuren > Opnemen en Streamen.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

Recorder

Selecteer deze optie om het Lifesizevideosysteem
met een UVC Video Center te integreren.

Uitgeschakeld

Hostnaam recorder

Voer het IP of DNSadres van de opname en
streamingserver in.

Geen standaard

Poort voor recorder

U kunt hiervoor meestal de standaardwaarde 443
gebruiken.

443

OPMERKING: Als uw netwerk gebruik maakt van
NAT, met regels voor poortdoorschakeling die poort
443 een nieuwe positie toewijzen tussen het
videosysteem en de server, dan moet u dit nieuwe
poortnummer instellen als de poort voor de
recorder.

Opnametoets

Voer een waarde in om een standaardsleutel in te
stellen die als serververificatie dient voor alle
opnames met dit systeem. Als u deze voorkeur
leeg laat, zal het systeem gebruikers vragen om
een toetsencombinatie in te voeren voor elke aparte
opname.

Geen standaard

Standaard opnamelayout

Kies deze optie om Alle Bellers, Alleen in de buurt
van de video of Alleen ver bij de video vandaan op
te nemen.

Alle bellers

OPMERKING: Een layout die in het UVC Video
Center met de opnametoets is gespecificeerd,
overschrijft de Standaard opnamelayout die op
het videosysteem is ingesteld.

Meer informatie over de transmissieresolutie tijdens een presentatie als opnemen is ingeschakeld.

Adresboekservers
Als u geen andere methode gebruikt om het telefoonboek van uw Icon met uw gegevens te bevolken (zoals de Lifesize clouddienst, UVC
ClearSea of UVC Manager), dan kunt u uw Lifesizesysteem zo configureren dat het de gebruikersinformatie uit een extern telefoonboek met
behulp van LDAP naar uw Icontelefoonboek kan laden. Wanneer u een telefoonboekserver integreert, is de gebruikersinformatie van deze
server beschikbaar via het videosysteem in >
.
Configureer de integratie van de telefoonboekserver in Voorkeuren > Adresboek.
Voorkeur

Beschrijving

Standaardwaarde

Hostnaam

Hostnaam of IPadres van uw telefoonboekserver.

Geen standaard

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Gebruikersnaam en wachtwoord met toegang via
een inlogproces tot de telefoonboekserver.

Geen standaard

Basis

De basis Distinguished Name (DN) wordt gebruikt
om op uw telefoonboekserver te zoeken.

Geen standaard

Poort

De poort voor de telefoonboekserver.

Geen standaard

Codering

Als TLS is ingeschakeld, legt uw Lifesize
videosysteem een veilige verbinding via de poort van
de telefoonboekserver.

Geen

De gegevens in het LDAPtelefoonboek worden vernieuwd wanneer u naar >
gaat en er 10 minuten zijn verstreken nadat de gegevens
voor het laatst zijn vernieuwd. De gegevens worden alleen vernieuwd als het telefoonboek in gebruik is. Vernieuwing van
telefoonboekgegevens omvat het toevoegen van nieuwe informatie, het bijwerken van bestaande informatie en het verwijderen van gegevens
die niet meer in de database van de server staan.

Systeemonderhoud
Meld u aan bij de webinterface van uw systeem om systeemonderhoud uit te voeren.
Herstarten

Diagnostiek > Systeem herstarten

Opslaan

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem opslaan
Slaat het backupbestand op uw computer op.

Herstellen

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem herstellen

Opnieuw instellen

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem opnieuw instellen

Terugbrengen

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem terugbrengen

Licentiesleutels updaten

Onderhoud > Licentiesleutels

Systeemsoftware upgraden

Onderhoud > Systeemupgrade

Diagnostische hulpprogramma's zijn beschikbaar in Diagnostiek.

Herstellen
De volgende procedure herstelt een systeemconfiguratie vanuit een opgeslagen configuratiebestand:
1. Controleer of er een actuele, opgeslagen configuratiebestand beschikbaar is voordat u een hersteloperatie uitvoert.
Configuratievoorkeuren en opties kunnen per softwareversie verschillen. Het herstellen van een systeemconfiguratie met behulp van een
bestand dat is opgeslagen in een andere softwareversie kan leiden tot onverwachte resultaten. Herstel alleen configuraties die zijn
opgeslagen met dezelfde softwareversie.
1. Beëindig alle gesprekken die verbinding hebben met het systeem. Als er actieve gesprekken zijn wanneer u een
hersteloperatie uitvoert, wordt u gevraagd of u de hersteloperatie wilt doorzetten of annuleren. Als u doorgaat, worden de
gesprekken door het systeemherstelproces beëindigd.
2. Selecteer Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem herstellen

.

U moet een actuele systeemconfiguratie opgeslagen hebben voordat u de systeemhersteloperatie uitvoert, want anders kunt u niet terugkeren
naar de vorige staat.
1. Blader naar het systeemconfiguratiebestand en klik op Uploaden.

Opnieuw instellen
De volgende procedure stelt de standaardstaat van het systeem opnieuw in:
1. Selecteer Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem opnieuw instellen

.

2. Optioneel: voer de reden in voor het opnieuw instellen.
3. Klik op OK om het opnieuw instellen van de standaardstaat van het systeem te bevestigen.
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.

Terugbrengen
De volgende procedure brengt het systeem terug naar een alternatieve softwareversie:
1. Selecteer Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem terugbrengen

.

2. Optioneel: voer de reden in om het systeem terug te brengen.
3. Klik op Ja.
Het systeem start automatisch opnieuw op.
U kunt het systeem ook terugbrengen door de rode resetknop aan de achterkant van het Lifesizesysteem gedurende 15 tot 20 seconden
ingedrukt te houden.

Opnieuw opstarten
Het systeem start opnieuw op wanneer u een van de volgende taken hebt uitgevoerd:
Het systeem handmatig opnieuw opstarten.

Diagnostiek > Systeem opnieuw opstarten

De standaardstaat van het systeem opnieuw instellen.

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem opnieuw instellen

Het systeem terugbrengen naar de vorige staat.

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem terugbrengen

Het systeem herstellen naar een opgeslagen staat.

Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem herstellen

De VLANtagvoorkeur veranderen.

Voorkeuren > Netwerk > VLANtag

De waarden voor de gereserveerde poorten wijzigen.

Voorkeuren > Netwerk > Gereserveerde poorten

De systeemsoftware upgraden.

Onderhoud > Systeemupgrade

U kunt het systeem ook opnieuw opstarten door de rode resetknop aan de achterkant van het Lifesizesysteem gedurende 5 tot 10 seconden
ingedrukt te houden.

Licentiesleutels
U hebt geldige licentiesleutels nodig voor het inschakelen van het volgende:
softwareupgrades
Dubbel scherm (alleen voor de Icon 600 en 800)

OPMERKING: de vervaldatum van een licentiesleutel wordt weergegeven in Onderhoud > Licentiesleutels. Neem contact op met uw
Lifesizepartner voor informatie over licentiesleutels.

Het updaten van licentieleutel
Als uw systeem HTTPtoegang via poort 80 heeft tot de Lifesizelicentiesleutelserver, dan kunt u uw licentiesleutels updaten vanuit de
webinterface van het systeem. Zo niet, dan dient u de sleutel handmatig te installeren.
1. Ga naar Onderhoud > Licentiesleutels.
2. Klik op Updaten.
Als de update is gelukt, wordt Gelukt weergegeven, tezamen met de geldige licentiesleutels en hun vervaldatums.
Het mislukken van een update kan een van de volgende oorzaken hebben:
Er bestaat geen actueel onderhoudscontract voor het apparaat. Neem contact op met uw Lifesizepartner om uw onderhoudscontract te
verlengen.
Het systeem kon geen verbinding maken. De server kan uitgevallen zijn of uw systeem heeft mogelijk geen HTTPtoegang. Neem contact op met
de technische dienst van Lifesize als het probleem zich blijft voordoen en u wel HTTPtoegang hebt, of installeer de sleutel handmatig.
Een licentiesleutel bestaat wel, maar is ongeldig. Neem contact op met de technische dienst van Lifesize.

en licentieleutel handmatig intalleren
1. Op de softwaredownloadpagina lifesize.com/support klikt u op Software downloaden.
2. Log in op uw ondersteuningsaccount. Als dit uw eerste bezoek is, dient u dat account aan te maken.
3. Voer het serienummer van uw Lifesizevideosysteem (te vinden in Diagnostiek > Systeeminformatie) in en volg de instructies om
een licentiesleutel te verkrijgen. U kunt meerdere sleutels hebben.
4. Download een licentiesleutel.
5. Log via een webbrowser in op uw videosysteem en ga naar Onderhoud > Licentiesleutels.
6. Klik op Toevoegen en plak in Licentiesleutel invoeren de licentiesleutel die u hebt verkregen in stap 3.
7. Klik op Toevoegen.
8. Herhaal stap 3 tot en met 7 voor elke licentiesleutel die voor uw videosysteem wordt weergegeven.

Upgrades
OPMERKING: als uw Icon is verbonden met de Lifesize clouddienst, dan worden softwareupdates automatisch toegepast op uw systeem.
Het systeem vraagt u de update toe te passen, zodat u de mogelijkheid hebt de operatie uit te stellen als u het systeem op dat moment
gebruikt.

Voordat u uw teemoftware upgradet, dient u ervoor te zorgen dat het teem aan de volgende
voorwaarden voldoet:
Het systeem beschikt over een actuele licentiesleutel voor het upgraden. De vervaldatum van de licentiesleutel wordt weergegeven in
Onderhoud > Licentiesleutels. Een upgrade mislukt als er geen actuele licentiesleutel beschikbaar is op het systeem of als deze
verlopen is. Neem contact op met uw Lifesizepartner om uw onderhoudscontract te verlengen.

Lees meer over het updaten van licentiesleutels.
Alle camera's die u wilt gebruiken, zijn correct aangesloten op het Lifesizesysteem. Camera's die voor de upgrade niet aangesloten waren op
het Lifesizesysteem, functioneren mogelijk niet goed na de upgrade.
Beëindig alle gesprekken voorafgaand aan de upgrade.

Uw teemoftware upgraden
1. Op de softwaredownloadpagina lifesize.com/support klikt u op Software downloaden.
2. Log in op uw ondersteuningsaccount. Als dit uw eerste bezoek is, dient u dat account aan te maken.
3. Voer het serienummer van uw Lifesizevideosysteem (te vinden in Diagnostiek > Systeeminformatie). Volg de instructies
om de softwareversie te vinden die u voor uw product wilt en download die naar een lokale map op uw computer.
4. Ga naar Onderhoud > Systeemupgrade.
5. Klik op Bestand selecteren om naar het upgradebestand te bladeren dat u hebt gedownload.
Het systeem valideert het bestand. Als u hetzelfde bestand opnieuw wilt valideren of als u handmatig een pad naar het bestand hebt
ingevoerd, klikt u op Valideren om de validatie uit te voeren.
1. U kunt het systeem opnieuw instellen op de oorspronkelijke standaardinstellingen door Standaardwaarden opnieuw
instellen te selecteren.
2. Klik op Uploaden.
De upgrade kan enkele minuten duren; verstoor het proces niet. Tijdens de upgrade verschijnt er een statusscherm in een browser, waarin u
de voortgang van de bestandsupload kunt volgen. Als u het venster sluit voordat de upload voltooid is, wordt de upload geannuleerd.
Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart.
1. Uw videosysteem is klaar voor gebruik. Als u Standaardwaarden opnieuw instellen had geselecteerd, moet u uw systeem eerst
opnieuw configureren.
2. Om na een upgrade (of downgrade) vanuit een browser toegang te krijgen tot alle opties, moet u uw browser verversen voordat u
opnieuw inlogt.

Problemen oplossen met mislukte upgrades
Volg deze stappen als het upgraden van software mislukt:
1. Controleer of u een geldige upgradeimage hebt.
2. Start het systeem opnieuw op.
3. Voor de upgrade opnieuw uit.
4. Indien ook de tweede poging mislukt, noteer dan het vermelde foutnummer.
5. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Lifesizepartner of de technische dienst van Lifesize.
Upgradefoutcode

Hieronder staan foutcodes die u kunt krijgen wanneer een upgrade mislukt.
Code

Beschrijving

1

Er wordt een upgrade uitgevoerd. Het systeem kan slechts één upgrade tegelijk
verwerken.

2

De image is beschadigd. Dit is vaak het gevolg van een onjuiste image of van
fouten bij het uploaden naar het apparaat.

3

De encryptiehandtekening is ongeldig. Dit gebeurt vaak wanneer de image
beschadigd of aangetast is.

4

De image mist een upgradescript. Nadat de image geüpload is, voert het
systeem een upgradescript uit om de verwerking te voltooien. Deze fout duidt
op een probleem in dat script.

5

Het manifest is beschadigd of ontbreekt.

6

Het serienummer is ongeldig.

7

De builddatum is ongeldig.

8

Het softwareinstallatiebestand is voor een ander systeemtype.

9

Kan niet downgraden naar de versie van het installatiebestand.

10

De upgradelicentie is verlopen. Het apparaat beschikt niet over een actuele
licentiesleutel voor het upgraden van de systeemsoftware. Neem contact op
met uw Lifesizepartner om uw onderhoudscontract te verlengen.

11

U kunt niet upgraden terwijl er oproepen verbonden zijn.

12

Herstellen naar standaardwaarden is vereist. De upgrade vereist dat het
systeem opnieuw ingesteld wordt. Ga naar Onderhoud > Systeem opnieuw
instellen en stel de standaardstaat van het systeem opnieuw in voordat u
verder gaat met de upgrade.

13

Er is een systeemfout opgetreden.

16

Onvoldoende ruimte om het installatiebestand op te slaan.

17

Verificatie van het installatiebestand mislukt.

18

De licentieserver is niet bereikbaar.

19

Downloaden van de upgradeimage is mislukt.

18

De licentieserver is niet bereikbaar.

19

Downloaden van de upgradeimage is mislukt.

Diagnostische hulpprogramma's
Diagnostiek
Systeeminformatie

Beschrijving
Details over uw systeem, zoals serienummers en versies, zijn beschikbaar in
Diagnostiek > Systeeminformatie.
Systeeminformatie is ook beschikbaar in

Systeemlogboeken

>

op het scherm van het systeem.

Bewaar systeemlogboeken op uw computer in Diagnostiek > Systeemlogboeken.
Logboekniveaus kunt u instellen in Voorkeuren >
Systeemlogboekniveaus. Lifesize raadt aan om voor geïntegreerde configuraties
een syslogserver te gebruiken.
OPMERKING: als u logboeken uitschakelt voor Database, Systeemstatus, Timer
en Videohardware, dan worden de logboekniveaus bij het opnieuw opstarten van het
systeem weer ingesteld op hun standaardwaarden.

Diagnostisch rapport

Ondersteuningsmedewerkers kunnen u vragen een diagnostisch rapport te maken van
uw systeem om de oorzaak van een probleem met uw systeem vast te stellen.
Als u gevraagd wordt informatie te verzamelen, selecteert u Diagnostiek >
Diagnostisch rapport > Diagnostisch rapport genereren.

Camera

Gebruik de cameradiagnostiek om de helderheid en de witbalans van de camera aan
te passen en sommige vormen van flikkeren te corrigeren. Lees meer over
cameradiagnostiek.

Oproepbestanden

Om de oproepgeschiedenis te downloaden, gaat u naar Diagnostiek >
Oproepbestanden > Oproepbestanden downloaden . Lees meer over
oproepbestanden.

Indicator systeemgezondheid

Het gezondheidspictogram

dat op het hoofdscherm verschijnt, geeft een

probleem met het systeem aan. Lees meer over systeemgezondheid.

Cameradiagnostiek
Configureer uw cameravoorkeuren in Diagnostiek > Camera:
autofocus
de camerapositie vastzetten
antiflikkering
automatische belichting
helderheid
witbalans

Diagnostische cameravoorkeuren zijn alleen beschikbaar als de geselecteerde camera verbonden is met het Lifesizesysteem en
Verbonden verschijnt als de status van de camera in Diagnostiek > Systeeminformatie en in >
op het scherm van het systeem.

Anti-flikkering
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.
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 instelling van de Helderheid.

Automatiche elichting
Automatische belichting verwijst naar hoe een camera automatisch het diafragma en de sluitertijd aanpast om de helderheid van het
videobeeld te beïnvloeden. Kies een methode voor automatische belichting van de camera door een van de volgende waarden te
specificeren voor Methode voor automatische blootstelling HD:
Waarde

Beschrijving

Volledig frame

Standaardwaarde. Past de belichting aan de gemiddelde helderheid van een
volledig videoframe aan.

Middenmeting

Past de belichting aan de gemiddelde helderheid van een volledig videoframe
aan maar geeft prioriteit aan het midden van het frame.

Spot

Past de belichting aan de gemiddelde helderheid van een klein vlak in het
midden van het frame aan.

Handmatig

Schakelt automatische belichting uit. Pas de belichting handmatig aan door de
waarde van Helderheid te wijzigen.

Helderheid
Helderheid verwijst naar de hoeveelheid licht dat ontvangen wordt door de lens van de camera. Verbeter scènes met zwak licht door de
verlichting in de ruimte handmatig aan te passen aan de helderheid van de camera.
Als u een methode voor automatische belichting selecteert, past de camera zichzelf aan op basis van de helderheidsinstelling. Door de
waarde van Helderheid aan te passen, stelt u een nieuwe doelwaarde in.
Als de methode voor automatische belichting Handmatig is, gebruikt de camera alleen de helderheidsinstelling.

Witalan
Witbalans verwijst naar hoe een camera refereert aan de kleur wit, wat een mengsel van alle kleuren is. Pas de witbalans aan wanneer de
videokleur uit balans lijkt te zijn. De witbalans wordt beïnvloed door het type lichtbron.
Wanneer de waarde is ingesteld op Auto, de standaard, bepaalt uw Lifesizesysteem de juiste waarde voor de witbalans van de camera door
deze automatisch aan te passen aan veranderende lichtomstandigheden in de ruimte.

videokleur uit balans lijkt te zijn. De witbalans wordt beïnvloed door het type lichtbron.
Wanneer de waarde is ingesteld op Auto, de standaard, bepaalt uw Lifesizesysteem de juiste waarde voor de witbalans van de camera door
deze automatisch aan te passen aan veranderende lichtomstandigheden in de ruimte.

Oproepbestanden
Download de oproepgeschiedenis in Diagnostiek > Oproepbestanden > Oproepbestanden downloaden . Sla het .tgz bestand op, dat
een XMLbestand en een XSLstijlblad bevat voor weergave in het programma naar keuze.
Elke oproep wordt weergegeven op een enkele regel met de volgende informatie:
oproeptype
naam en IPadres van de andere partij
starttijd en tijdsduur
oproeprichting
protocol
gekozen en werkelijke bandbreedtes
de reden voor het verbreken van de verbinding

Mogelijke redenen voor het verbreken van de verbinding zijn de volgende:
Het gesprek is correct beëindigd.
De andere partij was niet beschikbaar.
De andere partij was bezet.
Het maximum aantal oproepen is bereikt.

Geavanceerde onderwerpen
Uw firewall configureren

Antispamfiltering

Provisioning van uw Icon via UVC ClearSea

APIoverzicht

HTTP Proxy

Uw firewall configureren
Deze sectie legt uit hoe u uw Lifesizevideosysteem kunt configureren om een firewall te doorkruisen als op zichzelf staand H.323/SIP
apparaat. Deze sectie is niet van toepassing op klanten die een product voor het doorkruisen van firewalls gebruiken, zoals UVC Transit of
UVC ClearSea, of die een abonnement hebben op de Lifesize Clouddienst.
Als u UVC Transit gebruikt, raadpleeg dan de Installatiegids Lifesize UVC Transit. Als u UVC ClearSea gebruikt, raadpleeg dan de Installatiegids
Lifesize UVC ClearSea.
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:
DMZ met openbaar IP 
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: Als u de waarden inGereserveerde poorten wijzigt, zal het systeem herstarten.

Uw Icoon gebruiken in een private LAN met NAT
Als u ervoor kiest om uw videosystemen in een private LAN te plaatsen, dient u NAT te gebruiken om te communiceren met externe
systemen. Het is mogelijk dat u statische NAT moet inschakelen op uw Lifesizesysteem.
Op uw firewall, ongeacht of deze op zichzelf staat of is ingebouwd in uw router, moet u een van de volgende taken uitvoeren:
Gebruik 1:1 NAT en open de oproepinstellingen en mediapoorten via die verbinding in twee richtingen met een toegangslijst.
Stuur de oproepinstellingen en mediapoorten door naar uw Lifesizesysteem.

Lees meer over het beperken van gereserveerde poorten en raadpleeg de documentatie van uw firewall voor meer informatie.

tatiche NAT inchakelen
NAT maakt communicatie mogelijk tussen apparaten op uw LAN die private IPadressen hebben en apparaten die toegankelijk zijn via een
openbaar IPnetwerk. Statische NAT zorgt ervoor dat hetzelfde openbare IPadres altijd gekoppeld is aan een privaat IPadres van een
systeem, zodat de gegevens van het openbare netwerk die bestemd zijn voor het private systeem op betrouwbare wijze kunnen worden
overgedragen.
Als u statische NAT gebruikt om een openbaar IPadres te associëren met het private IPadres van uw Lifesizesysteem, moet u uw Lifesize
systeem configureren om te werken met uw statische NATserver. Ga in een browser naar Voorkeuren > Netwerk en selecteer Statische
NAT. Voer het openbare IPadres, de naam van de host of volledig gekwalificeerde domeinnaam van uw systeem in bij Openbaar IPadres
NAT.
LET OP: U kunt het systeem niet upgraden vanuit een browser die zich buiten de firewall bevindt wanneer statische NAT is ingeschakeld.
Voer de upgrade in plaats daarvan binnen de firewall uit.

Uw NAT-omgeving teten
Als uw firewall geen functieset gebruikt die H.323 of SIP NAT uitvoert, moet u NAT inschakelen op uw private Lifesizesysteem.
Maak een oproep vanuit een systeem op het internet naar uw systeem in de private LAN. Als uw systeem binnen de eerste twee seconden
nadat het heeft geantwoord verbinding maakt, werkt uw NATconfiguratie goed. Als de oproep niet wordt verbonden nadat het systeem heeft
geantwoord en de verbinding verbroken wordt na 30 tot 50 seconden, komen de instellingen van de gereserveerde poorten op uw codec niet
overeen met de instellingen van uw firewall. Zorg ervoor dat de instellingen van het systeem en uw firewall voor UDP/TCPpoorten
overeenkomen.
Als u nog steeds geen succesvolle oproep kunt maken, moet u wellicht de statusbehoudende pakketcontrolefunctie van de firewall
uitschakelen. Sommige leveranciers van firewalls noemen deze functie mogelijk dynamische pakketfiltering. Raadpleeg de documentatie van
uw firewall voor meer informatie.

Antispamfiltering
Als u een op zichzelf staande Icon gebruikt, schakel dan het antispamfilter in om binnenkomende spamoproepen te helpen voorkomen.
Alle spamfilters staan standaard uit.
LET OP: Als u hulp nodig heeft bij het configureren van uw antispaminstellingen, neem dan contact op met de technische dienst van Lifesize.
IPadressen en domeinen filteren
SIP en H.323 filteren
Filteren op LeveranciersID

IPadressen en domeinen filteren
Voor het instellen van antispamfiltering op inkomende oproepen met behulp van IPadressen en domeinnamen:
1. Ga naar Voorkeuren> Antispamconfiguratie.
2. Onder Algemeen selecteert u Antispam inschakelen.
3. In Toegestane IPadressen en Toegestane domeinen voert u specifieke toegestane IPadressen en domeinen in. Inkomende
oproepen van een IPadres of domeinnaam die niet vermeld staat in deze velden worden geblokkeerd. Gebruik het verticale streepje
(|) om meerdere adressen te onderscheiden en een * (sterretje) om een reeks adressen te specificeren.
4. Klik op Opslaan.
Let op: Voeg indien van toepassing altijd H.323 gatekeeperadressen toe aan uw lijsten met toegestane adressen.

SIP en H.323 filteren
Het blokkeren van inkomende oproepen is beschikbaar voor SIP en H.323. Als u SIP gebruikt, kunt u specifieke gebruikers toestaan en
useragents blokkeren. Als u H.323 gebruikt, kunt u specifieke ID's en extensies toestaan.
SIPfiltering:
1. Ga naar Voorkeuren> Antispamconfiguratie.
2. In SIP antispamconfiguratie selecteert u SIP antispam inschakelen.
3. In SIPgebruikers toestaan voert u de toegestane SIPgebruikers in.
4. In Uitgesloten SIPuseragents voert u de SIP header of softwaregegevens in die u wilt blokkeren.
5. Klik op Opslaan.
H.323filtering:
1. Ga naar Voorkeuren> Antispamconfiguratie.
2. In H.323 antispamconfiguratie selecteert u H.323 antispam inschakelen.
3. In toegestane H.323ID's voert u de ID's van de toegestane H.323gebruikers in.
4. In toegestane H.323extensies voert u de toegestane extensies in.
5. Klik op Opslaan.

Filteren op LeveranciersID
Met H.323filtering kunt u filtering van leveranciersID's en directe nummerkeuze inschakelen. De optie H.323filtering op leveranciers
ID beperkt inkomende oproepen tot leveranciers met signaleringsparameters die overeenkomen met door de sector erkende witte lijsten
voor hardware. De optie Controle van gekozen nummers inschakelen controleert of de berichtinformatie van de oproepinstellingen
overeenkomt met de informatie van de gebruiker die de oproep maakt. Zo niet, dan wordt de oproep geblokkeerd.
Neem contact op met de technische dienst van Lifesize als u hulp met deze functie nodig heeft.

Een automatische systeemherstart plannen
U heeft nu de mogelijkheid om uw Lifesize Icon automatisch te herstarten op een door u vooraf geselecteerd tijdstip. Volg de onderstaande
instructies.
Ga via SSH naar de opdrachtregel van het Lifesize Iconsysteem dat u wilt configureren en meld u aan.
Bij rbsh> typt u clish in de opdrachtregel.
rbsh>clish

Nu bent u in de shell van de interface met opdrachtregel, en u zou $ moeten zien.
Bij gebruik met het werkwoord get, toont het doel autoreboot de huidige instelling en lokale tijd van de nachtelijke herstartfunctie. Indien
ingeschakeld, herstart het apparaat op de opgegeven lokale tijd als het systeem op dat moment slaapt. Een wakker systeem zal de volgende
keer dat het gaat slapen herstarten. Bij gebruik met het werkwoord set, zal dit doel bepalen of het apparaat wel of niet elke avond
automatisch zal herstarten en kan het optioneel de lokale tijd specificeren waarop de automatische herstart wordt uitgevoerd. Tijden zijn
gebaseerd op een 24uursklok.
getargumenten: geen
getvoorbeelden:
get system autoreboot

off,22,00,00
ok,00
get system autoreboot –V

Nachtelijke herstart, uur, minuut, seconde
on,22,00,00
ok
setargumenten:
'on' schakelt automatische herstart in
< {on|off|keep}>

'off' schakelt automatische herstart uit
'keep' behoudt de huidige waarde en is handig om alleen de tijd te wijzigen

[H {0..23}]

Geef het uur op.

[M {0..59}]

Geef de minuut op.

[S {0..59}]

Geef de seconde op.

setvoorbeelden:
de automatische herstartfunctie inschakelen
set system autoreboot on

ok,00
de automatische herstartfunctie uitschakelen
set system autoreboot off

ok,00
het uur van de automatische herstart wijzigen naar 23
set system autoreboot on –H 23

ok,00

set system autoreboot on –H 23

ok,00
het uur en de minuut van de automatische herstart wijzigen naar 21:30
set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00

Provisioning via UVC ClearSea
UVC ClearSea stelt Icon in staat om een provisioningserver te ontdekken en om zichzelf te configureren op basis van door de server
gespecificeerde instellingen. Als automatische provisioning is ingeschakeld, functioneert UVC ClearSea als de provisioningserver. Als uw
apparaat deze server ontdekt, haalt het de gehoste configuratieinstellingen op en past het ze lokaal toe.
LET OP: Automatische provisioning vereist dat Icon de provisioningserver ontdekt. Lees meer over het ontdekken van de
provisioningserver.
U kunt een van de volgende opties gebruiken voor de provisioning van Icon via UVC ClearSea:
OPTIE 1:
Registreer uw Icon bij UVC ClearSea
via H.323 of SIP

Lifesize MCUconferenties verschijnen in Vergaderingen
MCUconferenties inschakelt.

op uw Icon. Leer hoe u ondersteuning voor Lifesize

OPTIE 2:
Integreer Icon met UVC ClearSea
(alleen via SIP)

Icon past configuratieinstellingen toe van UVC ClearSea om oproepen in meerdere richtingen mogelijk te maken.
Leer hoe u Icon integreert met UVC ClearSea.

Selecteer
>
om de status van de automatische provisioning te bekijken in de sectie Communicaties van de tabel. Als de
provisioning van uw systeem succesvol was, verschijnt het IPadres van de provisioningserver.
Als er geen expliciete poorten beschikbaar zijn, probeert Icon via de volgende standaardpoorten te communiceren:
HTTPverzoeken worden verzonden naar poort 80. Mislukte verzoeken gaan terug naar poort 8180.
HTTPSverzoeken worden verzonden naar poort 443. Mislukte verzoeken gaan terug naar poort 8181.

Iconondersteuning voor Lifesize MCUconferenties inschakelen
Met deze configuratie kan de Icon inbellen op brugconferenties via UVC ClearSea. De beheerde MCU vult Vergaderingen

in op de Icon.

Voer de volgende vereiste stappen uit op UVC ClearSea:
1. Voeg een MCU toe in Beheer > MCU's. Selecteer MCUintegratie inschakelen.
2. Maak een gebruikersaccount aan voor uw Icon in Beheer > Gebruikers.
Gebruikers die zich registreren met SIP of H.323apparaten moeten lokale inloggegevens gebruiken.
Voer in Automatische provisioning UVC het IPadres van het apparaat in.

3. Voer in Beheer > Oproeproutering een oproeprouteringsregel in die de kiestekenreeks doorstuurt naar het MCUadres. De
doorstuurbestemming gebruikt de opmaak: <kiestekenreeks>@<mcuIPAdres>
Wanneer de Icon de provisioningserver ontdekt, haalt de Icon de volgende configuratieinstellingen op van UVC ClearSea en past ze lokaal
toe:
Iconvoorkeur

Beschrijving
Registreert bij de adresboekserver in UVC ClearSea.

Adresboek

Gebruikt de inloggegevens van UVCadresboek in het Iconaccount dat u hebt
aangemaakt in UVC ClearSea (in Beheer > Gebruikers).

Schakelt H.323 in en registreert bij de gatekeeper in UVC ClearSea met de
volgende instellingen:

Stelt Naam en Extensie in op de gebruikersID en extensie
voor het Iconaccount dat u hebt aangemaakt in UVC ClearSea.
Stelt Gatekeepermodus in op Handmatig.
H.323

Stelt Gatekeeperadres in op het IPadres of de domeinnaam
voor de UVC ClearSeaserver.
Stelt Gatekeepergebruikersnaam en Gatekeeper
wachtwoord in op de gebruikersID en het wachtwoord van het
Iconaccount dat u hebt aangemaakt in UVC ClearSea.

SIP

Schakelt SIP in.
Gebruikt een LifesizeMCU geïntegreerd met UVC ClearSea.

MCU's

Gebruikt het IPadres voor de UVC ClearSeaserver en de gebruikersID en het
wachtwoord van het Icongebruikersaccount dat u hebt aangemaakt in UVC
ClearSea.

Icon regitreren ij UVC Clearea via de IP-regitrar

Lifesize raadt aan de Icon te registreren via H.323 of SIP, maar niet beide. Houd H.323 ingeschakeld als u het apparaat registreert via SIP.
1. Ga naar Voorkeuren > SIPregistrar.
2. Voer in SIPgebruikersnaam de gebruikersID in van het Iconaccount dat u in UVC ClearSea hebt aangemaakt.
3. Voer in Autorisatie gebruikersnaam en Autorisatie wachtwoord de gebruikersID en het wachtwoord in van het Iconaccount dat
u in UVC ClearSea hebt aangemaakt.
4. Voer het IPadres of de domeinnaam in voor UVC ClearSea in Hostname registrar en Hostname proxy (indien u een SIPproxy
gebruikt).

u in UVC ClearSea hebt aangemaakt.
4. Voer het IPadres of de domeinnaam in voor UVC ClearSea in Hostname registrar en Hostname proxy (indien u een SIPproxy
gebruikt).

Icon integreren met UVC ClearSea
De integratie van uw Icon met UVC ClearSea biedt de volgende functionaliteit:
De Icon registreert bij UVC ClearSea via SIP en haalt configuratieinstellingen voor de Icongebruiker rechtstreeks van de UVC ClearSeaserver.
De Icon kan videodeelnemers toevoegen en meerdere inbellers accepteren in het lopende gesprek. UVC ClearSeacontactpersonen zijn
beschikbaar in Icon. De online status van een contactpersoon wordt weergegeven in het adresboek in de Icon.

Voer de volgende vereiste stappen uit op UVC ClearSea:
1. Voeg een MCU toe in Beheer > MCU's.
2. Maak een gebruikersaccount aan voor uw Icon in Beheer > Gebruikers.
Voor automatische provisioning moeten gebruikers lokale inloggegevens gebruiken.
Voer in Automatische provisioning UVC het IPadres van het apparaat in.
Selecteer ClearSeaintegratie inschakelen.

3. Voer in Beheer > Oproeproutering een oproeprouteringsregel in die de kiestekenreeks doorstuurt naar het MCUadres. De
doorstuurbestemming gebruikt de opmaak: <kiestekenreeks>@<mcuIPAdres>
Wanneer de Icon de provisioningserver ontdekt, haalt de Icon de volgende configuratieinstellingen op van UVC ClearSea en past ze lokaal
toe:
Iconvoorkeur

Gebruikersnaam UVC ClearSea
Wachtwoord UVC ClearSea

Beschrijving
Gebruikt de gebruikersID en het wachtwoord van het Iconaccount dat is
aangemaakt in UVC ClearSea.
OPMERKING: Als het Iconaccount geen lokale inloggegevens gebruikt, voert u het LDAP
wachtwoord in.

IPadres UVC ClearSea

Gebruikt het IPadres van de UVC ClearSeaserver.

Omdat de Icon is geïntegreerd met UVC ClearSea en afhankelijk is van de configuratie van de server, kunt u geen MCU, H.323 en SIP
voorkeuren bewerken. Bovendien zijn adresboekvoorkeuren niet ingesteld op de Icon en wordt Vergaderingen

niet weergegeven.

Het ontdekken van de provisioningserver
Een apparaat probeert de provisioningserver te ontdekken via de volgende methoden:
DHCPoptie 157

Haalt het IPadres op van de server.
Meer informatie vindt u in de Implementatiegieds Lifesize UVC ClearSea.

DNS, op basis van
lokale
zoekdomeinen
(alleen Icon)

Apparaten gebruiken een vooraf geconfigureerde DNSnaam voor de provisioningserver.
Meer informatie vindt u in de Implementatiegieds Lifesize UVC ClearSea.

De instellingen
handmatig
bijwerken (alleen
Icon)

Deze optie overschrijft eventuele IPadressen van de provisioningserver die via de DHCP of DNSopties verkregen kunnen zijn. Gebruik
deze methode als u weinig of geen controle hebt over de DHCP en DNSservers.
Log in op de webinterface van uw Icon en selecteer Onderhoud > Automatische provisioning.

APIoverzicht
De Lifesize API heeft een toegangspunt op basis van een opdrachtregel voor het automatiseren van toegang en controle van Icon
videosystemen. De API ondersteunt een RESTmethode voor toegang tot een set hulpbronnen, of objecten, via een vaste set operaties. API
oproepen worden gemaakt door een verzoek te sturen naar een APIhulpbron en een methode en argumenten te specificeren. Een
geformatteerde reactie geeft informatie over de uitkomst van de operatie.
Deze sectie geeft een inleiding tot de LifesizeAPI. Meer gedetailleerde documentatie is te vinden op:
https://<videoSystemIPAddress>/docs/clish (traditionele interface met opdrachtregel)
https://<videoSystemIPAddress>/docs/json (RESTAPI)

Authenticatie
Het zelfde authenticatiebeleid dat wordt gehandhaafd op een browser geldt ook voor APIoproepen. Meld u als volgt aan op uw Lifesize
videosysteem via een SSH of HTTPverbinding over het netwerk:
1. Open een client, zoals Cygwin of Putty, en voer het IPadres van uw Lifesizevideosysteem in.
2. Meld u aan bij het systeem met de inloggegevens van de administrator. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin.

Opdrachtntaxi
Opdrachten hebben de volgende vorm:
<actor> <opdracht> <parameters>

Gebruik komma's om meerdere parameters te scheiden. Geef op de volgende manier hulp weer vanaf een opdrachtregel:
help

Toont een korte inleiding tot het gebruik van de API.

Druk op de Tabtoets op uw toetsenbord

Toont een lijst met actors.

<actor> ?

Toont opdrachten voor een actor. Bijvoorbeeld:
audio ?

<actor> <opdracht> ?

Toont hulp voor een opdracht. Bijvoorbeeld:
sysadmin gettimezone ?

Kalibratie smartframing
Wanneer u uw Lifesize Icon 450 voor het eerst installeert en koppelt aan de Lifesize Clouddienst, kunt u smartframing instellen om te
kalibreren met uw 'huddle room'omgeving. Smartframing is uitgeschakeld totdat de framingkalibratie voltooid is.
Meer informatie over het koppelen aan de Lifesize Clouddienst.
Na het koppelen met Lifesize ziet u een optie om smartframing in te stellen. Kies Ja om het kalibratieproces te starten of Nee om het later in
te stellen en terug te gaan naar het hoofdscherm van Icon.
1. Kies Ja om het kalibratieproces te starten.
2. Kies de afbeelding die het meest overeenkomt met de lichtomstandigheden in uw ruimte.
3. Ga zo ver mogelijk van de camera af staan of zitten, binnen de ruimte op het scherm. Als u klaar bent, klikt u op Start om te beginnen
met kalibreren. Dit proces duurt maximaal twee minuten. U zult een voortgangsindicator zien en u moet binnen de ruimte op het
scherm blijven terwijl het kalibratieproces voltooid wordt. Lichte beweging zorgt ervoor dat het kalibratieproces sneller voltooid wordt.
4. De kalibratie van de smartframingsensor is nu voltooid.
Volg deze stappen om smartframing later in te stellen.
1. Als u niet in gesprek bent, selecteert u Camera op Lifesize Phone HD. Op het 'Camera'scherm selecteert u Framing kalibreren.
2. Kies Ja om het kalibratieproces te starten.
3. Kies de afbeelding die het meest overeenkomt met de lichtomstandigheden in uw ruimte.
4. Ga zo ver mogelijk van de camera af staan of zitten, binnen de ruimte op het scherm. Als u klaar bent, klikt u op Start om te beginnen
met kalibreren. Dit proces duurt maximaal twee minuten. U zult een voortgangsindicator zien en u moet binnen de ruimte op het
scherm blijven terwijl het kalibratieproces voltooid wordt. Lichte beweging zorgt ervoor dat het kalibratieproces sneller voltooid wordt.
5. De kalibratie van de smartframingsensor is nu voltooid.
Bekijk de FAQ over smartframing voor meer informatie.

Hulp nodig?
De volgende secties beschrijven de symptomen, mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen van problemen die u kunt ondervinden met uw
Lifesizesysteem.
Systeemgezondheid
Stroomvoorziening en connectiviteit
Audioproblemen
Presentaties
Cameraproblemen
Weergaveproblemen
Aanpassen van kamerverlichting

Als u een probleem ondervindt, inspecteer de eenheid dan visueel. Bevestig dat het systeem niet is blootgesteld aan water of warmtebronnen
of fysiek beschadigd is.
Onjuist aangesloten of losse kabels zijn veel voorkomende problemen met hardwareeenheden. Bij het onderzoeken van een probleem met
het systeem, dient u eerst de externe besturing en de kabelaansluitingen te controleren. Zorg ervoor dat de aansluitingen correct en veilig zijn
en dat niets de kabels in de weg zit. Neem contact op met uw admin voor informatie over de juiste bekabeling.

Systeemgezondheid
Ga vanuit het scherm van uw systeem naar
>
om de status van het systeem te bekijken. Als er zich een probleem in het systeem
voordoet waar u iets aan moet doen, verschijnt er een gezondheidspictogram
op uw hoofdscherm.
De achtergrondkleur achter het pictogram geeft de ernst van het probleem weer:
Gele achtergrond
Rode achtergrond

betekent een waarschuwing.
betekent een kritiek probleem.
Berichten

netwerk

Waarschuwing: het systeem is een koppeling aan het maken met het
netwerk.
Kritiek: het systeem is niet meer verbonden of er is geen DHCPserver
beschikbaar.

Lifesize Clouddienst

Waarschuwing: uw account is verlopen; uw proefabonnement is verlopen; u
moet uw account valideren.

Autoprovisioning

Waarschuwing: provisioneren van het systeem.
Kritiek: Provisioneren is mislukt.

Lifesize ClearSea

Waarschuwing: het systeem wordt geregistreerd bij UVC ClearSea.
Kritiek: registratie is mislukt, of UVC ClearSea is niet beschikbaar.

H.323 Gatekeeper

Waarschuwing: het systeem wordt geregistreerd bij de H.323 gatekeeper.
Kritiek: de registratie is mislukt, of de gatekeeper is onbereikbaar.

SIP Registrars

Waarschuwing: het systeem wordt geregistreerd bij de SIPregistrar.
Kritiek: de registratie is mislukt, of de registrar is onbereikbaar.

UVC Transit

Waarschuwing: het systeem is er niet in geslaagd om verbinding te maken
met UVC Transit. Het systeem wordt geregistreerd met de H.323gatekeeper of
SIPregistrar.
Kritiek: het systeem is er niet in geslaagd om verbinding te maken met UVC
Transit. Het systeem is er niet in geslaagd om te registreren met de gatekeeper
of registrar.

MCU

Waarschuwing: communicatie met de geïntegreerde brug is onderbroken.

Lifesize Phone

Waarschuwing: de telefoon wordt geïnitialiseerd.
Systeem I/O

Actieve microfoon

Waarschuwing: geen actieve microfoon aanwezig.

Stroom Lifesize Link

Kritiek: er is een fout opgetreden met stroomtoevoer naar Lifesize Link.
Thermisch

Ventilatiesnelheid

Kritiek: het systeem is oververhit.

Temperatuursensoren

Waarschuwing: de temperatuur van het systeem is hoger dan de normale
bedrijfstemperatuur.
Kritiek: het systeem is oververhit en heeft de maximaal toegestane
bedrijfstemperatuur bereikt.
Processen

Systeemstatus

Kritiek: een proces is mislukt.

Systeemstatus

Kritiek: een proces is mislukt.

Stroomvoorziening en connectiviteit
Als u geen goede verbinding kunt maken voor uw gesprek, controleer dan of u een werkend nummer heeft gebeld en dat het systeem aan de
andere kant aan staat en beschikbaar is. Controleer of het netwerk klaar en beschikbaar is door naar
netwerkstatus te bekijken.

>

te gaan en daar de

Audioproblemen
Als u aan de andere kant een echo of stemvervorming hoort, staat de microfoon die op uw Lifesizesysteem is aangesloten misschien te dicht
bij de luidsprekers. U kunt dit probleem oplossen door de microfoon te verplaatsen.
Slechte geluidsontvangst van de andere kant wordt soms veroorzaakt door grote, galmende ruimtes. Als u last heeft van een slechte
ontvangst kunt u geluiddempend materiaal aan uw ruimte toevoegen en dicht bij de telefoon of microfoon gaan zitten.
Een verslechtering in de geluidskwaliteit kan ook veroorzaakt worden door defecte microfoons.
Als er stof of vuil op de microfoon zit, veeg deze dan schoon met een zacht, wat vochtig doekje. Gebruik nooit vloeibare
schoonmaakmiddelen of spuitbussen op Lifesizeapparaten, inclusief microfoons.

Presentaties
U kunt overwegen de secundaire streamfunctie uit te schakelen als uw systeem problemen heeft met externe systemen die geen secundaire
streams ondersteunen. Meld u aan bij de webinterface van uw videosysteem en ga naar Voorkeuren > Oproepen.

Cameraproblemen van Icon 600 en 800
Als u uw camera niet kunt zwenken, kantelen of in en uitzoomen, kijk dan na of de afstandsbediening twee goed werkende AAAbatterijen
bevat. Controleer of er niks in de weg staat van de sensor aan de voorkant van de camera en dat de LED aan de voorkant van de camera
met een fel blauw licht knippert als u de afstandsbediening ergens voor gebruikt.
Als de camera geen videobeelden laat zien, zorg er dan voor dat de camera verbonden is met het Lifesizesysteem met een camerakabel
die in de juiste cameraingang is gestoken of neem contact op met uw administrator.
Controleer of het blauwe LEDlampje voor op de camera brandt, waarmee wordt aangegeven dat de camera aan staat, en start het systeem
indien nodig opnieuw op om te controleren of de camera wordt ingeschakeld. Als het probleem niet wordt opgelost door het systeem opnieuw
op te starten, kunt u proberen om de camera opnieuw op het stroomnet aan te sluiten.
Administrators kunnen ook voorkeuren instellen voor de volgende cameraomstandigheden:
autofocus
camerapositie vastzetten
Antitrilling
automatische belichting
helderheid
witbalans

Meer informatie over deze voorkeuren.

Weergaveproblemen
Als er geen gegevens op het scherm worden getoond, zorg er dan voor dat de kabels goed zijn aangesloten op het scherm en dat de
schermkabel verbonden is met de HD 1uitgang op het achterpaneel van de codec.
Als het videobeeld en de gebruikersinterface er te bleek of te fel uit zien, controleer dan de instellingen voor uw HDTVingang om te zien of de
HDTV over de juiste resolutie beschikt. Op sommige HDTV's, vooral die met plasmaschermen, kunt u de native resolutie van het
invoerapparaat configureren vanuit de beheerinterface van de HDTV.
Meld u aan bij de webinterface van het videosysteem en ga naar Voorkeuren > Video om ervoor te zorgen dat uw beeldscherm over de
juiste schermresolutie beschikt.

Aanpassen van kamerverlichting
Zorg ervoor dat het systeem de best mogelijke beeldkwaliteit behoudt door de belichting en achtergrondkleuren in uw omgeving aan te
passen. Als er te weinig licht is, kunt u overwegen om artificieel verlichting toe te voegen. Indirect licht vanuit een donkere hoek of
gereflecteerd licht vanaf lichtgekleurde muren leveren vaak uitstekende resultaten op.
Voorkom de volgende omstandigheden:
Direct zonlicht dat op het onderwerp, de achtergrond of de cameralens valt. Dit zorgt vaak voor scherpe contrasten
Directe verlichting van het onderwerp en de cameralens
Gekleurde verlichting
Scherpe verlichting vanaf de zijkant of fel licht van boven

