Convidados
Você pode fazer chamadas para os usuários do Lifesize mesmo que não tenha uma conta Lifesize. Você também pode participar de uma
chamada de um sistema de sala de conferência que não é Lifesize.
Chamar do aplicativo Lifesize
Chamar do seu navegador com o aplicativo web Lifesize
Chamar de um telefone
Chamar de um sistema de sala de conferência de terceiros

Chamar do aplicativo Lifesize
Você pode fazer chamadas para usuários do Lifesize mesmo que não tenha uma conta Lifesize. Você também pode participar de uma
chamada de um sistema de sala de conferência que não é Lifesize.

1. Baixe o aplicativo Lifesize.
2. Abra o aplicativo Lifesize e clique em Sou convidado
3. Insira seu nome e o número da pessoa para quem você quer ligar. O número possui este formato: ramal@lifesizecloud.com.
4. Clique em Avançar.
Usuários Lifesize, saibam como ligar para alguém.

Faça chamadas do seu navegador com o aplicativo web Lifesize
OBSERVAÇÃO: o aplicativo web Lifesize suporta apenas Google Chrome e Internet Explorer 11.
1. Em seu convite de email ou calendário, clique no link em Conectar por vídeo.
2. Insira seu nome e clique em Avançar.
3. Selecione suas opções de vídeo e áudio e clique em Entrar.
Você também pode participar de uma reunião Lifesize por vídeo e fazer a chamada do seu telefone para o áudio (modo de
webconferência).
1. Em seu convite de email ou calendário, clique no link em Conectar por vídeo.
2. Insira seu nome e clique em Avançar.
3. Selecione seu vídeo e, em Selecione seu áudio, selecione Chamada por telefone. Selecione sua localização e ligue do seu
telefone.
4. Clique em Entrar.
Para alterar para o áudio do seu computador durante uma chamada, clique em Alterar para o áudio do computador e desligue seu
telefone. Se você desligar sua câmera, ainda verá e ouvirá a chamada.

Chamar de um telefone
Você pode entrar em uma reunião Lifesize como participante apenas de áudio a partir de seu telefone.
1. Ligue para um dos números de telefone listados no convite de email ou calendário.
2. Digite a extensão da pessoa ou reunião, quando solicitado.

Chamar de um sistema de sala de conferência de terceiros
Você pode fazer e receber chamadas ou participar de reuniões com qualquer sistema de sala de conferência padrão.
1. Em seu convite de email ou calendário, clique no link em Conectar por vídeo.
2. Clique em Downloads e outras maneiras de fazer chamadaspara acessar as informações de reunião.
3. Localize o endereço IP e a extensão listados em Chamar de um sistema de sala de conferência de terceiros.
4. Insira o endereço IP e aguarde a mensagem antes de entrar no ramal.

Permitir o uso da câmera e do microfone
Quando for aberto no navegador, o Lifesize perguntará se você deseja Permitir o uso da câmera e do microfone. Caso você não permita o
uso ou tenha negado o uso da câmera e do microfone pelo Lifesize anteriormente, vá até as configurações do navegador para alterar essas
permissões.

Google Chrome (Window e macO)
1. Abra o Chrome e vá para o URL de convidado do Lifesize que foi fornecido.
2. Clique em

à direita da barra de endereço.

3. Na caixa de diálogo, selecione Configurações para abrir Configurações em uma nova guia do navegador.
4. À esquerda, clique em Avançadopara expandir o menu e, em seguida, clique em Privacidade e segurança.
5. Clique em Configurações do site.
6. Selecione Câmera ou Microfone.
7. Selecione o URL de convidado do Lifesize na lista de sites visitados anteriormente.
8. Em Permissões, altere a configuração de Câmera e/ou Microfone para Permitir usando o menu suspenso à direita.
9. Feche a guia Configurações.

Google Chrome (Android)
1. Abra o Chrome e vá para o URL de convidado do Lifesize que foi fornecido.
2. Toque em

à direita da barra de endereço.

3. Toque em Configurações do site.
4. Toque em Câmera ou Microfone e, em seguida, toque em Ativar (se necessário).
5. Se o URL de convidado do Lifesize estiver na Lista de bloqueio, toque no site e altere as configurações de Câmera e/ou Microfone
para Permitir.
6. Saia das configurações.

Microoft dge (Window e macO)
1. Abra o Edge e vá para o URL de convidado do Lifesize que foi fornecido.
2. Clique no ícone de cadeado à esquerda da barra de endereço.
3. Na caixa de diálogo, use o menu suspenso à direita de Câmera e/ou Microfone para alterar as configurações
para Perguntar ou Permitir.
4. Feche a caixa de diálogo.
5. Atualize a página para atualizar as configurações.

Usuários
Você pode ligar facilmente para um contato, reunião ou sistema de sala, convidar participantes para reuniões, gravar e compartilhar
reuniões, conversar e participar de eventos de transmissão ao vivo.

O que você quer fazer?
Ligar para alguém
Agendar uma reunião
Atividades durante a chamada
Entrar em uma reunião
Navegadores da web e Skype for Business
Gerenciar contatos
Criar uma sala de reunião
Converse com alguém
Gerenciar gravações
Transmissão ao vivo
Configurações

Não encontrou o que procurava? Tente a Solução de problemas.

Visão geral da página inicial
Aprenda onde acessar as principais funções, configurações e recursos de suporte.
Início: seu painel é sua tela inicial quando você entra. Acesse seus favoritos, veja notificações de chamadas perdidas, reuniões recentes
ou faça uma chamada rapidamente nesta página.
Chamada: inicie uma chamada de áudio ou vídeo instantaneamente com qualquer contato, reunião ou sistema de sala em seu diretório.
Ou simplesmente disque um número para fazer uma chamada.
Agenda: envie um convite por email ou calendário para a sua reunião. É ótimo para convidar pessoas de fora da sua empresa.
Recentes: veja uma lista das últimas reuniões das quais você participou, reuniões perdidas ou chamadas ignoradas. Reinicie uma
reunião ou remova uma atividade recente passando o mouse sobre o item para ver opções de menu adicionais.
Favoritos: uma lista dos seus favoritos é exibida aqui. Marque qualquer contato, reunião ou sistema de sala como favorito para o
acesso rápido e fácil. Inicie uma reunião ou remova um favorito da lista passando o mouse sobre o item para ver opções de menu
adicionais.
Conversa: envie uma conversa rápida para falar com uma pessoa ou um grupo. Veja notificações de conversas perdidas, seus contatos
ou histórico de conversas de reunião.
Contatos: um diretório de contatos em ordem alfabética e com filtros com status de presença e favoritos. Faça uma chamada de vídeo
ou áudio, converse ou clique em um nome para ver um cartão de contato específico.
Sistemas de sala: um diretório em ordem alfabética e com filtro de dispositivos de sistema de sala conectados com status de presença.
Faça uma chamada de vídeo ou áudio, agende uma reunião ou visualize detalhes de chamada de um sistema de sala específico.
Reuniões: as reuniões são salas de reuniões em nuvem disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana. Faça uma chamada de vídeo ou
áudio, converse, agende uma reunião ou veja detalhes de chamada para uma reunião específica.
Busca global: pesquise e encontre contatos, reuniões e sistemas de sala com a busca global.
Configurações: configure suas preferências de vídeo e áudio, idioma, status de presença, veja seus detalhes de chamada pessoal e
saia.
Ver gravações: assista a seus vídeo gravados e compartilhe com o Lifesize Record and Share.
Ajuda e recursos: descubra o que há de novo ou pesquise em nossa base de conhecimento para artigos e vídeos de instruções.

Faça uma chamada
1. Clique em

Chamar na página inicial.

2. Comece a digitar e selecione o nome do contato na lista ou insira os detalhes da chamada para alguém que não esteja no seu diretório usando qualquer um dos
seguintes formatos:
Endereço IP (IPv4 ou IPv6)
Endereço IP e ramal
Endereço de vídeo
Ramal Lifesize

3. Clique em

Iniciar com a câmera ligada ou

Iniciar com a câmera desligada. Se iniciar uma chamada com o vídeo desligado, você poderá ligar o vídeo

após entrar na chamada.
OBSERVAÇÃO: clique em Verificar câmera e áudio para verificar se seu microfone e câmera estão funcionando corretamente.
OBSERVAÇÃO: ao iniciar o aplicativo Lifesize web usando o Google Chrome, certifiquese de que o Chrome não bloqueou sua câmera e microfone. O Chrome solicita
permissão para utilizar mídias de um site, como videoconferências. A Lifesize solicita que você habilite essas configurações quando acessa o aplicativo Lifesize pela
primeira vez com o Chrome. Consulte este artigo do Google para mais informações sobre essas configurações.

Saiba como criar um contato.
Se você não é um membro de um grupo Lifesize, aprenda como fazer uma chamada como convidado.

Faça uma chamada
1. Clique em

Chamar na página inicial.

2. Comece a digitar e selecione o nome do contato na lista ou insira os detalhes da chamada para alguém que não esteja no seu diretório usando qualquer um dos
seguintes formatos:
Endereço IP (IPv4 ou IPv6)
Endereço IP e ramal
Endereço de vídeo
Ramal Lifesize

3. Clique em

Iniciar com a câmera ligada ou

Iniciar com a câmera desligada. Se iniciar uma chamada com o vídeo desligado, você poderá ligar o vídeo

após entrar na chamada.
OBSERVAÇÃO: clique em Verificar câmera e áudio para verificar se seu microfone e câmera estão funcionando corretamente.
OBSERVAÇÃO: ao iniciar o aplicativo Lifesize web usando o Google Chrome, certifiquese de que o Chrome não bloqueou sua câmera e microfone. O Chrome solicita
permissão para utilizar mídias de um site, como videoconferências. A Lifesize solicita que você habilite essas configurações quando acessa o aplicativo Lifesize pela
primeira vez com o Chrome. Consulte este artigo do Google para mais informações sobre essas configurações.

Saiba como criar um contato.
Se você não é um membro de um grupo Lifesize, aprenda como fazer uma chamada como convidado.

Chamar um contato em seu diretório
Ligue para qualquer pessoa em seu diretório, incluindo outros contatos Lifesize, salas de reunião, um autor de chamada recente ou alguém
que você adicionou como favorito. Para uma busca mais rápida, comece a digitar o nome no campo de pesquisa global na parte
superior.
Os contatos são automaticamente adicionados ao diretório da empresa quando eles usam o aplicativo Lifesize.
1. Clique em

Contatos no painel de navegação.

2. Navegue pela lista de contatos. Use os filtros para exibir: Todos, Disponíveis ou Meus contatos.
3. Quando o nome estiver realçado na lista, clique em

Vídeoou em

Áudio no cartão de contatos.

4. O aplicativo Lifesize mostra o status da chamada até que a chamada seja atendida ou rejeitada.

Ligue para alguém com uma sala padrão
1. Clique em

Chamar na página inicial.

2. Insira os detalhes da chamada usando qualquer um dos seguintes formatos para chamar:
IP##ramal
ramal@IP
Insira o endereço IP, depois insira o ramal do usuário ou da reunião quando for solicitado.

Atividades durante a chamada
Qualquer usuário que participa de uma chamada ou reunião tem controles específicos disponíveis. Os controles dependem do tipo de
participante da chamada: usuário registrado, convidado ou moderador. Os controles disponíveis para você aparecem no painel de controle
na parte inferior e nos botões no lado direito da janela de chamada.

Uuário Regitrado
Um usuário registrado pode usar os seguintes controles de chamada. OBSERVAÇÃO: em uma reunião moderada, o moderador tem o
controle total das funções de chamada.
Ligar ou desligar o microfone
Ligar ou desligar a câmera
Compartilhar tela ou apresentação
Iniciar gravação (se estiver habilitada)
Sair da reunião
Acessar o teclado de discagem
Adicionar um participante
Ver detalhes da chamada
Ver a lista de participantes
Abrir o chat (você só verá este botão quando estiver em uma reunião)
Retornar à tela inicial, que possibilita conversar ou agendar uma reunião sem sair da chamada

Viitante
Um convidado em uma chamada de reunião tem os seguintes controles:
Ligar ou desligar o microfone
Ligar ou desligar a câmera

(não disponível para chamadas somente de áudio)

Compartilhar telas
Sair da chamada ou da apresentação
More options

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

Ver a lista de participantes

Moderador
Administradores e superusuários recebem controles automáticos de moderador ao ingressar em qualquer reunião em sua conta.
Os moderadores têm todos os controles que os usuários têm. Em uma reunião moderada, os controles do moderador têm prioridade sobre
os controles do usuário. Os moderadores têm os seguintes controles adicionais:
Remover um participante da chamada
Encerrar a chamada de todos os participantes
Silenciar

e ativar o microfone para participantes individuais na chamada

Remover um participante da chamada
Encerrar a chamada de todos os participantes
Silenciar

e ativar o microfone para participantes individuais na chamada

Silenciar todos e

ativar todos os microfones de todos os participantes da chamada

OBSERVAÇÃO: os moderadores veem um

microfone com uma barra vermelha para os participantes que silenciaram seus próprios

microfones e um microfone com uma barra cinza para os participantes que foram silenciados pelo moderador. Após o moderador
desativar o mudo de um participante, o participante retornará ao estado anterior (silenciado ou ativado).
If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status
returns to how it was before the moderator muted them.
Moderator Control et Practice
If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app
currently.
We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the
presenter.
If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone
off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system
device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics
in the room.

Adicione um participante
1. Clique em

Adicionar um participante no lado direito da janela de chamada.

2. Digite um nome ou número.
3. Clique em Chamar.
Você receberá um link se preferir convidar alguém por email.
Você também pode adicionar um participante da

Lista de participantesou dos

Detalhes de chamada.

OBSERVAÇÃO: o número de participantes de uma chamada ou reunião varia de acordo com o plano de assinatura.

Para aceitar um novo autor de chamada, selecione Adicionar.
Para atender a uma nova chamada e encerrar a chamada atual, selecione Encerrar e Atender.

Compartilhe a sua tela ou a sua apresentação
1. Durante uma chamada ou uma reunião, clique em

para iniciar o compartilhamento da sua área de trabalho. Se uma outra

pessoa estiver apresentando, você terá a opção de parar a apresentação antes de começar a sua.
2. Selecione sua área de trabalho ou uma janela para compartilhar. Clique em Compartilhar.
Você verá
quando estiver compartilhando a sua tela. Os participantes da chamada veem
quando estão visualizando a sua
apresentação. Use as setas entre as janelas da apresentação e da chamada para redimensionálas.
Clique em

para parar o compartilhamento.

OBSERVAÇÃO: caso esteja usando o aplicativo Lifesize no navegador Chrome em uma versão mais antiga do que o Chrome 73, você
deverá baixar a extensão para Google Chrome do Lifesize para compartilhar uma apresentação.

Gravar chamadas e reuniões
Você poderá gravar suas chamadas e reuniões com qualquer dispositivo Lifesize com um clique, se seu administrador tiver ativado o
recurso para seu grupo de contas Lifesize.
Quando você iniciar uma chamada ou durante uma chamada, selecione

para iniciar a gravação.

Selecione
para parar a gravação. Somente o usuário que iniciou a gravação pode interromper a gravação. Encerrar a reunião para
todos interrompe a gravação automaticamente.
OBSERVAÇÃO: isso não se aplica a reuniões Live Stream. Todas as reuniões Live Stream são gravadas automaticamente. Saiba mais
sobre o Lifesize Live Stream.
Quando uma gravação é concluída, os vídeos gravados são organizados e arquivados em um feed de gravação para visualização posterior.
Para ver suas gravações, abra seu aplicativo Lifesize e selecione Ver gravações.
Saiba mais sobre como gerenciar e compartilhar gravações.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Reuniões
Você pode agendar uma reunião e convidar participantes facilmente na página inicial do aplicativo Lifesize. Os participantes podem ser
usuários Lifesize registrados ou convidados.
Você também pode convidar participantes na página
selecione

Reuniões . Selecione ou passe o mouse sobre a sala de reunião e, em seguida,

na linha destacada para agendar a reunião e escolher como enviar o convite como indicado acima.

Você também pode enviar convites diretamente do Google Calendar e do Microsoft Outlook.

Entrar em uma reunião
Clique em
Reuniõespara exibir todas as suas reuniões Lifesize. Para buscar mais rapidamente, comece a digitar o nome da reunião no
campo de pesquisa global na parte superior.
Clique no nome da reunião para abrir o cartão de contato e selecione participar por

vídeo ou

áudio. Você também pode participar

somente por áudio com a possibilidade de compartilhar conteúdos.
Se você recebeu um convite por email, clique no link para visualizar as opções de chamada.

Você pode conversar em grupo nas salas de reunião. Consulte Converse com alguém para mais informações.
Saia da reunião clicando em

Sair. A reunião continuará para os demais participantes.

Crie uma sala de reunião
1. Uma Lifesize Meeting é uma sala de reunião em nuvem perfeita para eventos programados regularmente ou recorrentes. Uma vez
criada, ela está sempre disponível e os participantes podem entrar a qualquer momento.
2. Clique em

Reuniões no painel de navegação e, em seguida, em Criar uma reunião.

3. Insira o nome da reunião e o nome do moderador. O moderador pode remover participantes e silenciar e desativar o mudo de
todos os participantes de uma reunião. Os participantes devem desativar o mudo de seus microfones para serem ouvidos.
4. Configure as opções de reunião:
Defina uma senha numérica para participar de uma reunião: todos em sua conta Lifesize podem ver suas reuniões na aba
Reuniões, mas você pode aumentar a segurança incluindo uma senha para entrar. A senha é incluída automaticamente nos convites
de email e calendário. Todos os participantes devem inserir um código numérico de 4 a 10 dígitos para entrar na
reunião. OBSERVAÇÃO: a conversa em grupo não está disponível em salas de reunião que usam senha.
Adicione uma descrição de reunião. Insira uma descrição da reunião com até 200 caracteres.
Selecione um palestrante: digite o nome da pessoa que você quer definir como palestrante. Os participantes podem ver o
palestrante principal mas não uns aos outros. O palestrante pode remover participantes.

5. Clique em Salvar.

Proprietário da reunião
Se você criar uma reunião, será o proprietário da reunião. Como proprietário, você pode remover os participantes durante a reunião. Você
também pode editar e excluir suas reuniões. Clique no nome da reunião para abrir o cartão de detalhes da reunião. Clique em Excluir ou
em Editar para alterar o nome, a descrição ou qualquer opção avançada.
Os proprietários de reunião têm acesso a todas as gravações de suas reuniões recorrentes e determinam a audiência para suas gravações
dentro da conta Lifesize. Os administradores determinam se pessoas fora da conta Lifesize podem ver as gravações.
OBSERVAÇÃO: os administradores podem editar e excluir todas as reuniões.

Saiba mais sobre gravações de chamadas e reuniões.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Agende uma reunião
1. Faça login em seu aplicativo Lifesize e clique em

Agendar.

2. Em Para quem eles devem ligar?, comece a digitar o nome de um contato, reunião ou sistema de reunião em seu diretório.
Selecione Ligar diretamente para mim se deseja agendar um convite para ligar para o seu ramal Lifesize.
Digite o nome para buscar e selecionar na lista de contatos para agendar uma reunião. Você pode especificar um contato, sala de reunião ou sistema de reunião.

3. Selecione como deseja compartilhar o convite entre as seguintes opções:
Selecione

Email para enviar um convite por calendário de seu aplicativo de email de área de trabalho padrão.

Selecione

Calendário para enviar um convite para um aplicativo de calendário. Seu aplicativo de calendário padrão abrirá para criar o evento. OBSERVAÇÃO: o aplicativo web

Lifesize baixa um arquivo de calendário necessário para adicionar o evento ao seu calendário.
Selecione

Área de transferênciapara copiar o convite email completo para sua área de transferência (caso você queira salvar o convite para usar mais tarde, por exemplo).

Selecione Copiar ao lado do link de reunião para copiar somente o link.

4. Os convidados clicam no link de reunião em seus convites para participar da reunião.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Agende no Google Calendar
Envie convites para reuniões Lifesize diretamente do Google Calendar. É necessária extensão da Lifesize para o Google Chrome. Baixe e
instale a extensão da Lifesize para o Google Chrome na Chrome Web Store.
OBSERVAÇÃO: se você compartilhou uma apresentação no aplicativo Lifesize em seu navegador Chrome, a extensão já está instalada.
1. Clique em

à direita da barra de endereços em seu navegador Chrome. Talvez seja solicitado que faça login na Lifesize.

2. Insira suas credenciais Lifesize.
3. Clique em

e selecione Agendar no Google Calendar. OBSERVAÇÃO: você precisa estar logado em sua conta do Google.

4. Clique em Reúnase no Lifesize.
5. Seu nome aparece em um menu suspenso. Clique na seta para selecionar uma sala de reunião ou sistema de sala.
6. Adicione os convidados.
7. Clique em Salvar.

Agende pelo Microsoft Outlook
O suplemento Lifesize do Microsoft Outlook está disponível apenas para PCs Microsoft Windows e requer um cliente Microsoft Outlook 2010
ou superior.
Na página de download Lifesize, clique em Lifesize Microsoft Outlook AddIn e siga as instruções do assistente de configuração. Talvez
seja solicitado que feche e reinicie o Microsoft Outlook.
Após uma instalação bemsucedida, você deve definir suas configurações:

1. Na faixa de início do seu Calendário do Outlook, clique em Agendar reunião

.

2. Na janela de credenciais de login Lifesize, digite seu endereço de email e senha Lifesize.
3. Clique em Salvar.
4. Clique em Agendar reunião novamente e selecione Configurações.
5. Selecione o Local de reunião padrão. OBSERVAÇÃO: se você criou recentemente o local da reunião em seu aplicativo e não o
encontra na lista, clique na seta à direita da lista para atualizála.
6. Clique em Salvar.
Opcional: para adicionar texto personalizado a todos os seus convites Lifesize, insirao em Personalizar convite de email. Você pode
editar esse texto quando cria suas reuniões.
Agora, você pode agendar uma reunião dentro do seu calendário do Microsoft Outlook. Acesse a Lifesize pela faixa de início no calendário
do Microsoft Outlook. O botão Lifesize é, na verdade, dois botões:
Clique em
Clique em

para criar rapidamente um convite de reunião baseado nas configurações padrão.
para criar um convite de reunião exclusivo ou para definir suas configurações padrão.

Dica: defina sua reunião padrão paraLigue para mim. Clique em
participantes liguem para você diretamente.

para criar uma reunião rapidamente fazendo com que todos os

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Reuniões únicas
Reuniões únicas são um espaço de reunião privada de uso único que não estão incluídas no diretório global de reuniões e que se destinam
a eventos não recorrentes. As reuniões expiram 24 horas depois de seu início. OBSERVAÇÃO: o acesso às reuniões únicas está
disponível como um complemento ao seu plano de assinatura Lifesize. Entre em contato com o representante da Lifesize para mais
informações.

Principai enefício da reuniõe única
Não recorrentes: reúnase uma vez em um espaço de uso único adequado para os seus eventos não recorrentes.
Privado: oculte suas reuniões do diretório global e controle quem pode participar e quando.
Rápido: juntese a uma reunião particular rapidamente sem toda a preparação da criação de um novo espaço de reunião.

Para agendar uma reunião única usando o aplicativo Lifesize:
1. Faça login em seu aplicativo Lifesize e clique emAgendar.
2. Em Para quem eles devem ligar?selecione Reunião única para criar uma reunião de uso único.
3. Insira o nome da reunião.
4. Digite ou selecione um Moderador de reunião.
5. Clique em Avançar.
6. Selecione como deseja compartilhar o convite:
Email para enviar um convite por calendário de seu aplicativo de email de área de trabalho padrão.
Calendário para enviar um convite para um aplicativo de calendário.Seu aplicativo de calendário padrão abrirá para criar o
evento.
OBSERVAÇÃO: o aplicativo Lifesize para a web baixa um arquivo de calendário necessário para adicionar o evento ao seu calendário.
Área de transferênciapara copiar o convite email completo para sua área de transferência (caso você queira salvar o convite
para usar mais tarde, por exemplo).
Copiarao lado do link de reunião para copiar somente o link.

7. Os convidados clicam no link de reunião em seus convites para participar da reunião.
Para agendar uma reunião única usando o addin Lifesize para Outlook:
1. Em sua seção Página inicial do Outlook, clique no avatar

ou selecione Agendar reunião > Agendar reunião única para criar

um convite para a reunião rapidamente. A extensão da sala de reunião única é criada automaticamente e você é definido como
proprietário da reunião. OBSERVAÇÃO: você precisa estar logado em uma conta com a opção reunião única habilitada para ver a
opção de reunião única.
2. Digite os endereços de email dos convidados para a reunião.
3. Clique em Enviar.

Reuniõe única no aplicativo Lifeize
Reuniões únicas só são visíveis para o moderador e o proprietário da reunião no aplicativo Lifesize. Você pode visualizar, editar ou
participar de uma reunião única a partir do seu Diretório de reuniões. Um ícone de ampulheta representa reuniões únicas no Diretório de
reuniões. As reuniões únicas das quais você participou recentemente também aparecem na lista Recentes.
OBSERVAÇÃO: no momento, o chat não está disponível para reuniões únicas.
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Converse com alguém
Converse com seus contatos Lifesize a qualquer momento. Você pode conversar com um indivíduo no grupo de sua conta Lifesize ou
participar de uma conversa em grupo em uma sala de reunião.
A conversa é exibida na página de conversa. A página de conversa mantém seu histórico e exibe a conversa mais recente. Você pode
remover conversas da página de conversa, mas seu histórico não é excluído.
Você pode ter várias sessões de conversas, cada uma com um único participante. Todas as pessoas com quem você conversa aparecem
na coluna da esquerda e o conteúdo da conversa aparece no painel de conversas adjacente. Selecione um nome diferente na coluna da
esquerda para alternar entre as conversas.

Convere intantaneamente com um contato
Você pode iniciar instantaneamente uma conversa ao fazer login em seu aplicativo Lifesize usando a opção de pesquisa.
Pesquise um nome de contato ou de reunião inserindo os primeiros caracteres na caixa de pesquisa e, em seguida, realce o nome e clique
em
para iniciar a conversa. A página Chat abre para exibir a conversa.

Inicie uma convera em eu diretório de contato
Quando visualiza os detalhes de chamada de um contato no diretório, você pode iniciar uma conversa a partir do cartão de chamada
clicando em .

Iniciar um novo chat
Você pode começar uma nova conversa com alguém com quem não conversou anteriormente.
1. Clique em

Chat

2. Clique no botão de escrever

e insira o nome de um contato ou reunião.

O painel de conversa exibe a conversa ativa. Se você não estiver com uma conversa ativa, a página Chat sempre exibirá a última
conversa que você teve com um contato selecionado ou sala de reunião.
3. Comece a digitar sua mensagem no painel de conversa.
4. Se quiser começar uma chamada de vídeo com o contato com quem está conversando, clique em

. Se quiser ver outras opções,

como fazer uma chamada de áudio, agendar uma reunião ou ver os participantes em uma conversa em grupo, selecione no menu
de opções .

Convere com um grupo em uma ala de reunião
Você pode conversar em grupo com outros membros do seu grupo Lifesize juntandose a eles em uma sala de reunião. Para participar de
uma conversa em grupo, selecione a sala de reunião e clique em para participar. Você pode conversar em grupo dentro e fora de uma
chamada. As pessoas fora da sua conta Lifesize não podem participar das conversas nem ver as conversas.
Para iniciar uma conversa em grupo:
Na página Reuniões, realce o nome da reunião e clique em
Na página Chat, clique em escrever

.

e digite o nome da reunião. Os nomes dos participantes da conversa aparecem no painel da direita.

Os nomes dos participantes são listados à direita, ao lado de seu status online.
O histórico da conversa é mantido na sala de reunião e outras pessoas que entram na sala de reunião posteriormente podem ler o histórico
da conversa. O histórico da conversa não pode ser excluído.
OBSERVAÇÃO: no momento, a conversa não está disponível para salas de reunião que usam senha.

O histórico da conversa é mantido na sala de reunião e outras pessoas que entram na sala de reunião posteriormente podem ler o histórico
da conversa. O histórico da conversa não pode ser excluído.
OBSERVAÇÃO: no momento, a conversa não está disponível para salas de reunião que usam senha.
Você pode participar de várias sessões de conversas em grupo ou individuais ao mesmo tempo. Você verá notificações de conversas
recebidas na lista de conversas e no painel de navegação. Alterne entre as conversas selecionando um nome individual ou de reunião na
coluna da esquerda.

Gerenciar contatos
A página Contatos lista todos os contatos em seu grupo de conta Lifesize e todos os contatos que você adiciona. Os contatos que você
adiciona ficam visíveis somente para você e não fazem parte do seu grupo de conta Lifesize.
Para visualizar os detalhes de um contato, selecione o contato para abrir o cartão de contato. Os detalhes de contato incluem o link de
reunião do contato, os números de telefone e o endereço de vídeo. Clique na estrela
para adicionar o contato aos seus Favoritos. Seus
favoritos aparecem no topo da sua lista de contatos.

Crie um contato
1. Na página

Contatos, cliquem em Criar contato.

2. Insira o nome e os detalhes de chamada para o contato e clique em Salvar.

dite ou exclua um contato
Como usuário, você pode editar ou excluir somente os contatos que você criou.
Para editar: na página

Contatos, selecione o nome do contato e o cartão do contato será aberto. Clique em Editar para atualizar os

detalhes do contato.
Para excluir: na página
deseja excluir o contato.

Contatos , selecione o nome do contato e o cartão do contato será aberto. Clique em Excluir e confirme que você

Gerencie gravações
Você pode ver as gravações que você possui ou que foram compartilhadas com você. Os proprietários de reuniões possuem todas as
gravações de suas reuniões e podem definir permissões de visualização para as gravações. Um administrador Lifesize pode gerenciar
todas as gravações na biblioteca de gravações.
Na página inicial do aplicativo Lifesize, selecione Exibir gravações. Você pode organizar as gravações em seu feed por data, tempo,
visualizações e curtidas e exibilas em uma exibição de lista ou de grade. Quando você escolhe uma gravação para visualizar, pode
também curtir ou adicionar a gravação à sua lista de assistir.

Compartilhar gravações de uma série de reuniões
Os proprietários de reuniões detêm todas as gravações de suas reuniões, independentemente de qual participante inicia a gravação. Para
definir as permissões de visualização iniciais para suas gravações:
1. No aplicativo Lifesize, selecione Exibir gravações ou navegue até Gravações no console de administração.
2. Navegue para qualquer página de Gravações.
3. Em Selecionar reunião, insira o nome da reunião e clique em

.

4. Em Propriedades de compartilhamento: Série de reuniões, selecione entre as seguintes opções:
Adicionar ou remover espectadores
Configurar a gravação para Não compartilhar
Obter um link compartilhável para o seu grupo Lifesize que dá acesso à série de reuniões

Compartilhar gravações individuais
Para chamadas adhoc, quem inicia a gravação tornase o proprietário da gravação. Se estiver usando um Lifesize Icon que está conectado
ao serviço em nuvem Lifesize, você poderá selecionar o proprietário ao iniciar a gravação. Pressione
gravação entre os membros do seu grupo Lifesize.

e selecione um proprietário da

Os proprietários de gravações podem personalizar o público para gravações individuais. Veja como:
1. Selecione Exibir gravações.
2. Navegue para qualquer página de Gravações.
3. Selecione a gravação para compartilhar e clique em

.

Em Propriedades de compartilhamento: Gravação, você pode ver e adicionar visualizadores. OBSERVAÇÃO: os usuários não podem
recompartilhar ou editar gravações que foram compartilhadas com eles. Os administradores podem ver todas as gravações em seu grupo
Lifesize.
Os proprietários de gravações podem obter links compartilháveis para seu grupo Lifesize e para pessoas fora de seu grupo. As gravações
também estão disponíveis para download como arquivos MPEG4.

Transmissão ao vivo
Para epectadore
Usuários Lifesize convidados e outros convidados podem participar de um evento de transmissão ao vivo clicando no link fornecido no
convite.
Os usuários Lifesize poderão entrar ou serão redirecionados ao evento de transmissão ao vivo se já estiverem conectados. Se o convite incluir
uma senha, você deverá digitar a senha para entrar no evento. OBSERVAÇÃO: a senha do evento não é a mesma da reunião.

Os convidados devem inserir seu nome antes de poder assistir ao evento de transmissão ao vivo.

Se o evento de transmissão ao vivo não aparece após você entrar, ele ainda pode não ter sido habilitado pelo moderador. Clique
em Atualizar para iniciar a transmissão em seu navegador ou aguarde pela atualização automática do evento.
OBSERVAÇÃO: o evento de transmissão ao vivo tem cerca de 30 segundos de atraso com relação à reunião ao vivo. Esse atraso se
atribui às limitações de tecnologia de transmissão e é comum em sites de streaming, como o YouTube, por exemplo.

Para apreentadore de tranmiõe ao vivo
Entre na reunião Lifesize Live Stream da mesma maneira que vocêentra em qualquer outra reunião Lifesize.

Para moderadore e proprietário de reuniõe
Inicie uma tranmião ao vivo
Quando a Lifesize Live Stream é habilitada e um evento de transmissão ao vivo é criado, o proprietário da reunião ou o moderador pode
iniciar o evento.
OBSERVAÇÃO: certifiquese de que um usuário Lifesize ou um sistema de sala de conferências Lifesize Icon participa da reunião antes de
habilitar a transmissão.
1. Clique no link de transmissão ou coleo na barra de endereços do seu navegador e a página de transmissão ao vivo será aberta.
2. Clique em Habilitar transmissão para iniciar a transmissão para os espectadores. A transmissão fica visível para os
espectadores dentro de um a dois minutos.

Moderação de pergunta e repota
O proprietário da reunião ou o moderador pode gerenciar perguntas durante o evento de transmissão ao vivo quando as perguntas e
respostas estão habilitadas, a menos que a autoaprovação de todas as perguntas recebidasesteja configurada para o evento.
Quando a autoaprovação está ativada para a reunião, todas as perguntas enviadas pelo painel de perguntas e respostas ficam visíveis para
os espectadores sem antes serem revisadas e aprovadas pelo moderador. A opção de autoaprovação está desativada por padrão Quando
ativada, a autoaprovação se aplica a todos os eventos de transmissão ao vivo dessa reunião, a menos que você desative essa opção.
O painel do moderador é organizado da seguinte maneira:
Pendentes — perguntas enviadas ao moderador, que podem ser Rejeitadas ou Aprovadas para resposta. Por exemplo, uma pergunta pode
ser rejeitada se não é relevante para a discussão.
Publicadas — perguntas que foram analisadas pelo moderador e aprovadas para resposta ou que são autoaprovadas.

Perguntas aprovadas para resposta aparecem na lista de Publicadas e ficam visíveis para os participantes. O moderador responde
digitando uma resposta e clicando em Enviar.
OBSERVAÇÃO: você poderá deslocar o painel de Perguntas e gerenciar as perguntas e respostas em uma janela individual se preferir
não assistir ao evento de transmissão ao vivo e estar na reunião ao mesmo tempo. Se você deslocar e, inadvertidamente, fechar o painel
de perguntas, retorne à página de transmissão ao vivo e atualizea.

digitando uma resposta e clicando em Enviar.
OBSERVAÇÃO: você poderá deslocar o painel de Perguntas e gerenciar as perguntas e respostas em uma janela individual se preferir
não assistir ao evento de transmissão ao vivo e estar na reunião ao mesmo tempo. Se você deslocar e, inadvertidamente, fechar o painel
de perguntas, retorne à página de transmissão ao vivo e atualizea.

Entrar a partir de um navegador
A tabela a seguir descreve qual ação o navegador realizará caso você ingresse em uma reunião Lifesize por meio da URL de participação,
https://call.lifesizecloud.com/extension.
Navegador

Ação do navegador

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Google Chrome
Se não estiver instalado para desktop, abrirá o aplicativo web

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Microsoft Edge
Se não estiver instalado para desktop, abrirá o aplicativo web

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Internet Explorer
11

Se o aplicativo para desktop não estiver instalado, será solicitado que você baixe e instale o aplicativo
para desktop

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Safari

Se o aplicativo para desktop não estiver instalado, será solicitado que você baixe e instale o aplicativo
para desktop

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Firefox

Se o aplicativo para desktop não estiver instalado, será solicitado que você baixe e instale o aplicativo
para desktop

OBSERVAÇÃO: se você estiver usando um dispositivo OSX e excluir o aplicativo Lifesize para desktop, será necessário reiniciar o
computador depois de excluir o aplicativo caso tente ingressar imediatamente em outra chamada Lifesize.

Entrar a partir de um navegador
A tabela a seguir descreve qual ação o navegador realizará caso você ingresse em uma reunião Lifesize por meio da URL de participação,
https://call.lifesizecloud.com/extension.
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Se não estiver instalado para desktop, abrirá o aplicativo web

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Internet Explorer
11
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Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Safari

Se o aplicativo para desktop não estiver instalado, será solicitado que você baixe e instale o aplicativo
para desktop

Se o aplicativo para desktop estiver instalado, abrirá o aplicativo para desktop
Firefox

Se o aplicativo para desktop não estiver instalado, será solicitado que você baixe e instale o aplicativo
para desktop

OBSERVAÇÃO: se você estiver usando um dispositivo OSX e excluir o aplicativo Lifesize para desktop, será necessário reiniciar o
computador depois de excluir o aplicativo caso tente ingressar imediatamente em outra chamada Lifesize.

Skype for Business
Você pode usar o seu Skype for Business ou o cliente Microsoft Lync para participar de uma chamada individual ou de uma reunião. No seu
aplicativo Lifesize, você também pode iniciar uma chamada para um usuário do Skype for Business.

Uuário kpe for uine/Microoft Lnc
Participe de uma reunião Lifesize ou faça uma chamada para um usuário Lifesizecom o Skype for Business ou Microsoft Lync:
1. No convite, clique no link abaixo de Conectar por vídeo.
2. Clique em Downloads e outras maneiras de ligar, o que expandirá a tela para exibir diversas opções de chamada.
3. Clique no botão Skype for Business ou Microsoft Lync
4. Quando uma janela de mensagem aparecer, clique no ícone de câmera e selecione Iniciar meu vídeo.
Adicione uma reunião ou usuário Lifesize a sua lista de contatos do Skype for Business ou Microsoft Lync:
1. Adicione o ramal da reunião ou do usuário (por exemplo., 12345678@lifesizecloud.com) a sua lista de contatos do Skype for
Business ou Microsoft Lync. O ramal é um número localizado na página Ligue para mim. Uma vez adicionado, o nome de exibição
será exibido.
2. Quando estiver pronto para participar da reunião ou ligar para o contato, encontre a reunião ou contato na sua lista de contatos.
3. Clique com o botão direito do mouse na reunião ou contato e selecione Iniciar uma chamada de vídeo.

Uuário Lifeize
Adicione um usuário do Skype for Business ou Microsoft Lync ao seu diretório Lifesize:

1. No aplicativo Lifesize, vá até Contatos e Criarum contato.
2. Digite o nome e os detalhes de chamada do usuário do Skype ou Lync.
Outra opção é entrar em contato com o administrador para criar um contato em grupo.
Ligue para um usuário do Skype for Business ou Microsoft Lync
Os usuários Lifesize podem ligar diretamente para um usuário do Skype for Business ou Microsoft Lync que tenha sido previamente
adicionado ao seu diretório, clicando no nome do contato e selecionando a chamada de vídeo. Os usuários Lifesize também podem
digitar os detalhes de chamada do usuário do Skype for Business ou Microsoft Lync (por exemplo, name@company.com).

Adminitradore do ervidor kpe for uine
O serviço Lifesize baseado na nuvem suporta os ambientes Skype for Business Online e Skype for Business (anteriormente Lync 2013).
Você deve iniciar a federação entre seu servidor Skype for Business e Lifesize para permitir que os usuários criem e participem de reuniões
Lifesize por meio do Skype for Business.
Para saber mais sobre federação:
Federação do Microsoft Lync 2013 e Skype for Business 2015
Federação do Skype for Business Online

Definir configurações
Para definir as configurações, clique no ícone de perfil

no canto superior direito e selecione Configurações.

1. Configure suas preferências de câmera
2. Configure suas preferências de áudio
3. Selecione o idioma desejado

Meu perfil
Para visualizar suas informações de contato, clique no seu ícone de perfil

no canto superior direito e selecione Meu perfil.

As seguintes informações são exibidas:
Seu link de reunião
Seu(s) número(s) de telefone. Você também pode acessar números de telefone adicionais.
Seu endereço de vídeo

Definir configurações
Para definir as configurações, clique no ícone de perfil

no canto superior direito e selecione Configurações.

1. Configure suas preferências de câmera
2. Configure suas preferências de áudio
3. Selecione o idioma desejado

Meu perfil
Para visualizar suas informações de contato, clique no seu ícone de perfil

no canto superior direito e selecione Meu perfil.

As seguintes informações são exibidas:
Seu link de reunião
Seu(s) número(s) de telefone. Você também pode acessar números de telefone adicionais.
Seu endereço de vídeo

Definir preferências de câmera e áudio
Ao acessar o aplicativo Lifesize pela primeira vez, você tem a opção de selecionar a câmera e o microfone para usar em chamadas de
videoconferências e reuniões.
Câmera
Se você tiver várias opções de câmera disponíveis para usar com o aplicativo Lifesize, selecione a que melhor se adapte às suas
necessidades. Para especificar as preferências da câmera, selecione uma das opções na lista Câmera. Utilize o display de vídeo para
verificar a qualidade da sua seleção.
Microfone
Para especificar suas preferências de microfone, selecione uma opção da lista Áudio. Você pode optar por começar sempre com o
microfone silenciado.
Verifique seu microfone falando no microfone. Quando você fala ao microfone, uma barra verde é exibida no medidor de volume se o
microfone está captando som.
Verifique os altofalantes clicando em Reproduzir som de teste e ouvindo um som de toque.

Você também pode definir essas opções a qualquer momento em Configurações no menu de navegação superior direito.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Meu perfil
Meu perfil
Para visualizar suas informações de contato, clique no seu ícone de perfil

no canto superior direito e selecione Meu perfil.

As seguintes informações são exibidas:
Seu link de reunião
Seu(s) número(s) de telefone. Você também pode acessar números de telefone adicionais.
Seu endereço de vídeo

elecione o idioma deejado
Os idiomas abaixo estão disponíveis no aplicativo Lifesize para desktop e web:
Inglês
Chinês (simplificado) (简体中文)
Chinês (tradicional) (繁體中文)
Tcheco (Čeština)
Holandês (Nederlands)
Finlandês (Suomi)
Francês (Français)
Alemão (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonês (日本語)
Coreano (한국어)
Norueguês (Norsk)
Polonês (Polski)
Português (brasileiro) (PortuguêsBrasil)
Espanhol (Español)
Sueco (Svenska)

Dispositivo móvel
O aplicativo Lifesize para dispositivos móveis oferece aos usuários remotos mais flexibilidade para participarem de reuniões, permitindo uma maior colaboração em toda
a empresa. Com o aplicativo Lifesize para dispositivos móveis, você pode ver chamadas recebidas e pode participar do seu telefone – pode até mesmo participar a partir
de um convite por mensagem de texto. Conecte seu áudio e microfone aos seus dispositivos habilitados para Bluetooth para desfrutar de chamadas em modo mãoslivres.
O aplicativo Lifesize para dispositivos móveis suporta iOS (versão 10.0 ou posterior) e Android (versão 7.0 ou posterior).

Tela inicial
Na tela inicial do aplicativo para dispositivos móveis, você tem estas opções fáceis:
Faça uma chamada
Agende uma reunião

A barra de navegação aparece na parte inferior de todas as telas.
Página inicial leva você para a Tela inicial para fazer uma chamada ou agendar uma reunião rapidamente. Seu painel da página inicial é sua tela inicial quando você
entra.
Chat leva você para a tela de Chat para enviar mensagens e ver o histórico e notificações perdidas do chat.
Diretório fornece uma lista dos seus favoritos, suas reuniões e reuniões ativas. Você também pode pesquisar para encontrar contatos adicionais, reuniões ou sistemas
de sala de reunião na sua conta.
Recentes fornece uma lista das reuniões mais recentes de que você participou e chamadas não atendidas ou ignoradas. Toque
em Editar para remover chamadas individuais de sua Recentes lista, ou você pode Limpar tudo.
Perfil oferece quatro opções:
Minhas informações exibe suas informações de chamada: Link da reunião, Endereço do vídeo e Número de telefone/Ramal
Notificações permite que você selecione para receber notificações push para Notificações de chamada recebida e Notificações de chat
Suporte leva você para a seção do aplicativo Lifesize para dispositivos móveis dos arquivos de ajuda do aplicativo Lifesize
Sair encerra sua sessão no aplicativo Lifesize para dispositivos móveis

para chamar por vídeo. Toque

Iniciar uma chamada
Para fazer uma chamada como convidado:
1. Toque em Sou um convidado na tela de login.
2. Digite seu nome e o número do ramal da pessoa ou reunião.
3. Toque em Participar.
Para fazer uma chamada como usuário registrado:
1. Toque em Entrar na tela de login.
2. Digite seu endereço de email e toque em Avançar.
3. Opcional:se você usa um SSO, siga o sinal em prompts.
4. Toque em

Chamar. Comece a digitar e selecione o nome do contato na lista ou insira os detalhes da chamada para alguém

que não esteja no seu diretório. Você também pode selecionar a partir de seus favoritos, reuniões e reuniões ativas.
Para fazer uma chamada que não seja de vídeo:
Enquanto estiver em uma chamada de vídeo, deslize para a direita para mudar para o modo somente escuta.
Em Diretório, toque em um nome para abrir o cartão de chamada e, em seguida, toque no número de telefone para discar usando
o recurso de ligação do seu telefone.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Atividades durante a chamada
Enquanto você em pol. uma chamada, você pode:
Sair de uma reunião
Ligar ou desligar a câmera
Ligar ou desligar o microfone
Tocar

no canto superior direito para acessar mais informações sobre a chamada:

Ver detalhes da chamada
Ver a lista de participantes
Chat
Iniciar gravação (se gravação estiver habilitado)
Use o movimento de pinça para aumentar ou diminuir o zoom de um vídeo ou conteúdo
Deslize para alterar para o modo somente escuta. A qualquer momento durante pol. uma chamada, você pode optar por participar no modo somente escuta.

Deslize para a direita e sua câmera e microfone desligarão automaticamente.
Toque em

para falar. Toque novamente para silenciar.

Você também pode desligar a chamada enquanto está no modo somente escuta pressionando

e tocando em Sair da reunião.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Agende uma reunião
1. Na Tela inicial, toque no botão

Agendar .

2. Escolha um lugar para chamar tocando na barra de pesquisa e selecionando Ligar diretamente para mim, caso deseje agendar
um convite para chamar sua extensão Lifesize ou digite um nome na barra de pesquisa.
3. Envie o convite de reunião por email, calendário ou texto , o que cria uma mensagem de texto com seu convite de reunião.
Email:

1. Toque em Email.
2. Selecione o aplicativo de email desejado.
3. Digite o(s) endereço(s) de email.
4. Toque em Enviar e seu convite de reunião é enviado para os participantes da reunião.
Calendário:

1. Toque em Calendário.
2. Selecione o aplicativo de calendário e insira as informações da reunião. Salvar a reunião vai adicionála ao seu calendário.
Texto:

1. Toque em Texto. OBSERVAÇÃO: permita que o Lifesize envie e visualize mensagens de SMS.
2. Selecione os destinatários da sua lista de contatos e toque em Enviar.

Diretório
Seus contatos, reuniões e sistemas de sala são combinados em um diretório. Você vai notar divisores entre as categorias para tornar a
navegação mais fácil e encontrar o que você está procurando:
Favoritos
Minhas reuniões
Reuniões Ativas
Use Pesquisarpara encontrar contatos, reuniões e sistemas de sala

Tocar em um contato, reunião ou sistema de sala leva você para o cartão de contato onde você pode:
Chamar
Chat (se Chat estiver habilitado)
Agendar uma reunião
Acessar informações da chamada
Clique em

para criar um favorito

Toque e + no canto superior direito para acessar o menu para:
Adicionar um favorito
Criar um contato
Criar uma reunião

1. Digite um nomede reunião.
2. Adicione uma descrição de reunião. Insira uma descrição da reunião com até 200 caracteres.
3. Defina uma senha numérica para participar de uma reunião: você pode aumentar a segurança incluindo uma senha para participar. A senha
é incluída automaticamente nos convites de email e calendário. Todos os participantes devem inserir um código numérico de 4 a 10 dígitos para
entrar na reunião. OBSERVAÇÃO: o Chat em grupo não está disponível em salas de reunião que usam senha.
4. Escolha um moderador. O moderador pode remover participantes e silenciar e desativar o mudo de todos os participantes de uma reunião.
5. Selecione um palestrante: digite o nome da pessoa que você quer definir como palestrante. Os participantes podem ver o palestrante principal
mas não uns aos outros. O palestrante pode remover participantes.
6. Toque em Concluído.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Chat
Converse com seus contatos Lifesize a qualquer momento. Você pode conversar com um indivíduo no grupo de sua conta Lifesize ou participar de uma conversa em
grupo em uma sala de reunião.
Quando você conversa, com alguém, essa conversa é exibida na página de Chat. A página de Chat mantém seu histórico e exibe a conversa mais recente. Você pode
remover conversas da página de Chat, mas seu histórico não é excluído.
Toque em uma reunião ou contato para enviar um chat e ver o histórico do chat.
Chats são organizados por Reuniões e Contatos.
Tocar em Editar permite que você remova as reuniões ou contatos da sua lista de chat.

Convere intantaneamente com um contato
Você pode iniciar instantaneamente uma conversa ao fazer login em seu aplicativo Lifesize usando a opção de pesquisa.
Pesquise um nome de contato ou de reunião inserindo os primeiros caracteres na caixa de pesquisa e, em seguida, destaque o nome e toque em
Chat. A página Chat abre para exibir a conversa.

para iniciar o

Iniciar um novo chat
1. Na barra de navegação, toque em

Chat.

2. Toque no nome do contato ou toque em

para buscar o nome do contato ou da reunião. O painel de conversa exibe a conversa ativa. Se você não estiver

com uma conversa ativa, a página Chat sempre exibirá a última conversa que você teve com o contato ou sala de reunião selecionados.
3. Comece a digitar sua mensagem no painel de conversa. OBSERVAÇÃO: toque em

para exibir o cartão de contato do contato ou da reunião.

4. Se quiser começar uma chamada de vídeo com o contato com quem está conversando, toque em

.

Inicie uma convera a partir do eu diretório
Quando visualiza os detalhes de chamada de um contato no diretório, você pode iniciar uma conversa a partir do cartão de chamada tocando em

.

Convere com um grupo em uma ala de reunião
Você pode conversar em grupo com outros participantes do seu grupo Lifesize juntandose a eles em uma sala de reunião. Para participar de uma conversa em grupo,
selecione a sala de reunião e clique em
para participar. Você pode conversar em grupo dentro e fora de uma chamada. As pessoas fora da sua conta Lifesize não
podem participar das conversas nem ver as conversas.
Para iniciar uma conversa em grupo:
Na barra de navegação, toque em
Na página Chat , toque em

Diretório, destaque o nome da reunião e toque em

.

e digite o nome da reunião.

O histórico da conversa é mantido na sala de reunião e outras pessoas que entram na sala de reunião posteriormente podem ler o histórico da conversa. O histórico da
conversa não pode ser excluído.
OBSERVAÇÃO: no momento, o Chat não está disponível para salas de reunião que usam senha.

Baixe os aplicativos Lifesize
A Lifesize suporta uma ampla variedade de dispositivos para apoiar as políticas de BYOD (traga seu próprio dispositivo) e as preferências
do usuário com aplicativos para computadores PC e Mac, tablets e celulares Android e iOS e com um aplicativo web para navegadores
para Chromebooks e qualquer outro meio que não permita baixar aplicativos.
Baixe o aplicativo Lifesize para começar a fazer chamadas de todos os seus dispositivos.
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Solucionando problemas
A Lifesize fornece estatísticas, diagnósticos e status do serviço para monitorar o serviço baseado em nuvem da Lifesize para a sua
empresa.
Precisa de ajuda para entrar?
Coletar diagnóstico
Estatísticas de chamadas (aplicativo para desktop)
Status do serviço Lifesize
Alerta de eventos do Lifesize Icon
Práticas recomendadas
Se você não encontrar a resposta para a sua pregunta aqui, entre em contato com seu representante local da Lifesize. Se precisar de
assistência adicional, entre em contato com os Serviços Técnicos da Lifesize.
Juntese à nossa Comunidade Lifesize para permanecer informado sobre todas as novidades da Lifesize.Inscrevase hoje mesmo.

Formação complementar por meio da Univeridade Lifeize
Acesse os vídeos de treinamento e cursos para nossos produtos e soluções em Universidade Lifesize na Comunidade. Nós oferecemos
todos os níveis de formação, do iniciante ao avançado. Então, se você é autodidata, aprenda com nossos vídeos claros e intuitivos. Caso
queira um treinamento mais formal em nível de administrador, ou se preferir colocar toda a equipe para aprender, nós oferecemos sessões
ao vivo por meio de nossas salas de aula virtuais.

Precisa de ajuda para entrar?
O administrador da Lifesize da sua empresa enviará um convite para participar do grupo Lifesize dela. Siga as instruções no convite e faça
o download dos aplicativos. Confirme seu endereço de email para ativar a sua conta. Se você não receber o email de confirmação,
verifique em sua pasta de spam.
Se você se inscrever no website da Lifesize, não estará conectado ao grupo ou diretório de sua empresa. Se você tiver se inscrito mas não
conseguir ver o resto de sua empresa no diretório, entre em contato com seu administrador.
Se você estiver inscrito, mas não conseguir entrar, pode ter baixado o aplicativo ou conectado seu sistema de sala Lifesize sem se registrar
no serviço em nuvem da Lifesize. Peça ao seu administrador da Lifesize que lhe envie outro convite.
Se não conseguir lembrar de sua senha, clique em Esqueceu a senha e enviaremos um email para redefinir sua senha.
Vá aqui para fazer o download do aplicativo para todas as plataformas suportadas.
Se você for um administrador, faça login no console de administrador para gerenciar seu grupo da Lifesize.

Coletar diagnóstico
Pode ser pedido que você colete dados de diagnóstico do seu aplicativo de desktop para diagnosticar um problema.
1. Na barra de menu do seu aplicativo de desktop, selecione Ajuda.
2. Selecione Coletar Diagnóstico.
3. Selecione na lista o tipo de problema ocorrido.
4. Insira uma descrição do problema que você está experimentando.
5. Clique em Start para gerar um arquivo que é carregado automaticamente para o servidor de log ou armazenado em seu
dispositivo.
6. Se o upload automático falhar, localize o arquivo em seu sistema e envieo como instruído pelo suporte para ser analisado.

Estatísticas de chamadas
Você pode coletar informações durante uma chamada. Depois de iniciar a chamada no aplicativo Lifesize, selecione Call > Statistics.
OBSERVAÇÃO: as estatísticas de chamada não estão disponíveis no aplicativo Lifesize para web.
As estatísticas incluem dados de transmissão e recepção de áudio e vídeo, como largura de banda e perda de pacotes. Esses dados
geralmente indicam a causa de problemas que você pode enfrentar durante uma chamada. As estatísticas incluem também dados de
transmissão de apresentação.
As estatísticas de vídeo incluem:
resolução, em pixels, da imagem de vídeo transmitida ou recebida.
o codec de vídeo
o volume de dados de vídeo transferidos por segundo, em quilobits
a taxa de quadros de vídeo em quadros por segundo

As estatísticas de áudio incluem:
o codec de áudio usado
o volume de dados de áudio transferidos por segundo, em quilobits
o volume de pacotes de dados de áudio transferidos ou recebidos por segundo, em quilobits.

As estatísticas e áudio e vídeo incluem:
jitter, que mostra a variação, em milissegundos, no tempo entre a chegada dos pacotes
o número de pacotes de dados que não chegaram ao destino no último intervalo de amostra
o número de pacotes perdidos desde o início da chamada
o percentual de pacotes perdidos no último intervalo de amostra

Se você deseja salvar as estatísticas, deve copiálas para a área de transferência e colar em um documento.

Status do serviço Lifesize
O status do serviço em nuvem da Lifesize está disponível em status.lifesizecloud.com. O sistema informa manutenções programadas e
desligamentos do sistema.
Você pode assinar atualizações para os seguintes componentes:
Console de Gerenciamento

O serviço da web que fornece acesso ao console de administração para usuários e administradores.

Serviço de Gerenciamento de Chamadas

Fornece serviços de registro de dispositivos, chat e gerenciamento de chamadas.

Serviço de Chamadas Multivias

Fornece recursos de chamada em grupo.

Serviço de Chamada PSTN

Informa o status da chamada PSTN recebida.

O status inclui:
Operacional: todos os servidores estão em operação.
Paralisação parcial ou desempenho degradado: alguns servidores estão inoperantes, mas o serviço continua operacional.
Paralisação importante: todos os servidores estão inoperantes.

Práticas recomendadas
Siga as práticas recomendadas pelo fabricante do seu sistema para obter um desempenho ideal com o Lifesize.

Áudio
Outros participantes não conseguem me ouvir
Alguns dispositivos Mac pedem a sua permissão para acessar o microfone quando você inicia o aplicativo Lifesize pela primeira vez. Se
você selecionar Não por engano, seu áudio não será ouvido pelos participantes.
Solução: selecione Settings > Privacy > Microphone e habilite o aplicativo Lifesize.

Fones cabeados
Para obter um áudio ideal com clientes desktop e móveis, use fones de ouvido cabeados. Se você estiver usando fones com dois
conectores com modelos de dispositivos Mac que usam uma única porta de fone analógica, deverá conectálos usando um conversor
TRRS.

Opção de redução de ruídos
Usuários de Mac devem habilitar a opção de redução de ruído da Apple na entrada de microfone para obter qualidade de áudio ideal.

Vídeo
Certifiquese de que o o sistema mantenha a melhor qualidade de imagem possível, alterando a iluminação e o fundo do ambiente, ou
ajustando as configurações da câmera conforme a recomendação do fornecedor.

Formação complementar por meio da Univeridade Lifeize
Acesse os vídeos de treinamento e cursos para nossos produtos e soluções em Universidade Lifesize na Comunidade. Nós oferecemos
todos os níveis de formação, do iniciante ao avançado. Então, se você é autodidata, aprenda com nossos vídeos claros e intuitivos. Caso
queira um treinamento mais formal em nível de administrador, ou se preferir colocar toda a equipe para aprender, nós oferecemos sessões
ao vivo por meio de nossas salas de aula virtuais.

Relatar um problema/comentários
Use o botão abaixo para reportar quaisquer problemas ou dar sugestões sobre nosso novo aplicativo web e desktop. Seus comentários
são muito importantes para nós.

Enviar comentário
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