Console de administrador.
Use o console de administrador baseado na web em manage.lifesizecloud.com para gerenciar usuários, reuniões e sistemas de sala e
definir configurações globais.
No console de administrador, monitore métricas de utilização e qualidade, como participação por usuário e sala de reunião, extensão da
chamada e uso do sistema a partir do painel de controle. Você também pode baixar o histórico detalhado e relatórios de atividade.

Guia de introdução
Bemvindo ao Lifesize!
Use os tópicos seguintes para começar a operar o Lifesize rapidamente.
Abrir portas da rede
Configurar sua conta

Assista o vídeo a seguir para obter mais informações sobre o Console de administrador Lifesize

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

Precisa configurar seu sistema de sala de conferência da Lifesize? Veja a página de ajuda do Lifesize Icon.

Configurar firewall
Tráfego HTTP e HTTP do erviço we
Para tráfego web HTTP e HTTPS normal em portas padrão, o método preferencial de whitelisting é por nomes de domínio wildcard,
especificamente permitindo o tráfego de saída para qualquer URL *.lifesizecloud.com e *.lifesize.com em seu servidor de proxy da web ou
aplicação em rede equivalente.
O Lifesize lista os subdomínios que utiliza. Os clientes serão notificados pelo menos 7 dias antes de uma atualização da lista de
subdomínios.

Mídia e outro tráfego
Para qualquer serviço que necessite de tráfego que não seja HTTP ou HTTPS, o Lifesize mantém um registro de Sistema de Nomes de
Domínio (DNS) que contém todos os endereços de IP públicos daquele serviço que possuem os mesmos requisitos de porta. O Lifesize
atualiza esses registros DNS com alterações de endereço IP conforme elas ocorrem. Os clientes podem configurar seus firewalls uma vez
para consultar os registros DNS e atualizar suas configurações de maneira dinâmica conforme os registros DNS são atualizados. Muitos
firewalls possuem implementações diferentes desse recurso. Por exemplo, os dispositivos Cisco ASA podem ser configurados usando o
recurso FQDN ACL.
O TimeToLive (TTL) dos registros DNS é configurado com base na frequência esperada de mudanças de cada serviço. Ainda que muitos
firewalls possam configurar o tempo de vida útil em vez de usar o TTL, fazer isso poderá causar problemas de conectividade com o serviço
em nuvem do Lifesize e não é recomendado.
Todos os registros DNS do Lifesize são hospedados no serviço Route53 no Amazon Web Services (AWS). O AWS Route53 é utilizado no
mundo inteiro e oferece uma implementação DNS confiável, segura e com excelente desempenho.
Veja Abrir portas de rede para obter mais informações sobre firewall.

Abrir portas da rede
Configuraçõe gerai de firewall e prox da we
A tabela a seguir lista as configurações necessárias de firewall e proxy da web para:
Sistemas e aplicativos Lifesize conectados ao serviço Lifesize cloud
Microsoft Skype for Business Online
Microsoft Lync e Skype for Business instalados
Sistemas convidados de terceiros usando SIP
Sistemas convidados de terceiros usando H.323
Configure seu firewall para permitir o acesso de saída a sua rede para as seguintes portas e destinos.
OBSERVAÇÃO: as seguintes portas presumem um firewall dinâmico com UDP simétrico habilitado.
IP de Origem

Qualquer

Portas de origem

TCP: qualquer um

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

Portas de destino

TCP:80, 443

Descrição

Serviços web do Lifesize e
outros serviços web usados
por terminais Lifesize

TCP: 443, 3478
TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: qualquer um

fwa.lifesizecloud.com

Qualquer

UDP: qualquer um

UDP: qualquer um

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

Serviço SIP

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

Serviço de mídia

TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: qualquer um

Serviço TURN  suporte
ponto a ponto para terminais
em diferentes redes

TCP: 5060, 5061

TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: 443, 3478, 30000
32000

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

Serviço de retransmissão
WebRTC

Qualquer

UDP: qualquer um

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

Serviço de retransmissão
de mídia

Qualquer

TCP: qualquer um

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

Serviços de chat e presença

TCP: 3000050000

TCP: qualquer um
Qualquer cliente

UDP: qualquer um

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
Servidor Edge

UDP: 5000059999

TCP: qualquer um

UDP: 3000050000

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443

Serviço gateway Microsoft
Lync 2013 e Skype for
Business

Serviço gateway Microsoft
Lync 2013 e Skype for
Business

Serviço de túnel para

TCP: 5061
Servidor Edge

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: qualquer um

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: qualquer um

fwi.lifesizecloud.com

TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: qualquer um

UDP: 3000032000

Serviço de túnel para
aplicativos web e aplicativos
desktop

TCP: 1720, 1000028000

TCP: qualquer um
Qualquer

UDP: 3000050000

Serviço gateway Microsoft
Lync 2013 e Skype for
Business

fwj.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

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

Serviço H.323

Servidores de nó de
gerenciamento de chamada
existente

Configuraçõe epecífica do cliente de firewall e prox da we
Caso você possua integração com terceiros para dispositivos Cisco® e Polycom®, será fornecido um endereço de IP com endereço
H.460.
Configure seu firewall para permitir o acesso de saída a sua rede para as seguintes portas e destinos.
OBSERVAÇÃO: as seguintes portas presumem um firewall dinâmico com UDP simétrico habilitado.
IP de Origem

Portas de origem

IP de Destino

Portas de destino

Descrição

Sistema de terceiros

UDP: 1719

Servidor Lifesize H.460

UDP: 1719

Sinalização H.460/RAS

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

Servidor Lifesize H.460

TCP:1720

Sinalização de configuração
da chamada
H.460/H.225.0/Q.931

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

Servidor Lifesize H.460

TCP: 2000020200

Sinalização de controle da
chamada H.460/H.245

Sistema de terceiros

UDP: qualquer um

Servidor Lifesize H.460

UDP: 6768, 6769

Mídia RTP/RTCP
multiplexada H.460.19.
SRTP é usado se o
dispositivo de terceiros está
configurado para usar
criptografia.

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

Serviços de diretório LDAP
(não TLS) autenticados

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

Serviços de diretório LDAP
(TLS) autenticados

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

Serviços de diretório SOAP
(HTTP) autenticados

Sistema de terceiros

TCP: qualquer um

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

Serviços de diretório SOAP
(HTTPS) autenticados

Subdomínios
Alguns sistemas de firewall são incapazes de acrescentar wildcards ao whitelist e, assim, pode ser que você precise acrescentar os
subdomínios individualmente.
Para mais informações sobre configurações de firewall, consulte Abrir portas de rede.

*.lifeizecloud.com
A seguir temos uma lista de subdomínios que devem ser incluídos apenas se não for possível acrescentar os wildcards do *.
lifesizecloud.com ao whitelist:
Lista de subdomínios

Uso do subdomínio

api.lifesizecloud.com

Acesso API no Console de administrador

calendarservice.lifesizecloud.com

Serviço de calendário do Icon

call.lifesizecloud.com

Página Ligue para mim

callmanager.lifesizecloud.com

Clientes de navegador/desktop na nuvem que suportam mídia direta

cdn.lifesizecloud.com

Atualização automática de software do Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Armazém de dados

direct.lifesizecloud.com

Para Mídia direta

directory.lifesizecloud.com

Serviço de diretório do Console de administrador

download.lifesizecloud.com

Download de aplicativo e atualizações

eblogin.lifesizecloud.com

Descontinuados

ecommerce.lifesizecloud.com

Ecommerce

galapi.lifesizecloud.com

Suporte Dash

guest.lifesize.com

Chamada de visitantes

images.lifesizecloud.com

Usado no Console de administrador

launch.lifesizecloud.com

Aplicativo web do Internet Explorer

live.lifesizecloud.com

Serviço de gravação

local.lifesizecloud.com

Serviços da área de trabalho

login.lifesizecloud.com

Fazer login no aplicativo web

lync.lifesizecloud.com

Interoperabilidade do Skype for Business

manage.lifesize.com

Gerenciamento Lifesize Cloud, emparelhamento do Icon

manage.lifesizecloud.com

Console de administrador

mediastats.lifesizecloud.com

Estatísticas de chamadas do cliente

manage.lifesizecloud.com

Console de administrador

mediastats.lifesizecloud.com

Estatísticas de chamadas do cliente

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Microsserviço para cliente

outlook.lifesizecloud.com

Plugin do Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuração do HD Phone

present.lifesizecloud.com

Compartilhar sem fio na Dash

primlb.lifesizecloud.com

Serviço de chat no aplicativo

shop.lifesizecloud.com

Ecommerce

software.lifesize.com

Servidor de licenças usado pelos modelos de sistema de sala
Lifesize Icon

stream.lifesizecloud.com

Ponto de entrada para assistir Live Stream

webapp.lifesizecloud.com

Serviço de aplicativo web

webmodule.lifesizecloud.com

Clientes desktop

*.aptrinic.com
A seguir, temos uma lista de subdomínios que devem ser incluídos apenas se não é possível acrescentar os wildcards do *.aptrinsic.com à
lista de permissões:
Lista de subdomínios

Uso do subdomínio

app.aptrinsic.com

Página da Gainsight no Console de administrador

websdk.aptrinsic.com

Página da Gainsight no Console de administrador

esp.aptrinsic.com

Página da Gainsight no Console de administrador

*. amazonaw.com
A seguir temos um subdomínio que deve ser incluído apenas se não for possível acrescentar os wildcards do *.amazonaws.com ao
whitelist:
Lista de subdomínios

Uso do subdomínio

s3uswest2.amazonaws.com

Atualização de aplicativo e recuperação de papel de parede do
Icon

*.google.com
A seguir, temos uma lista de subdomínios que devem ser incluídos apenas se não for possível acrescentar os wildcards
do*.google.com à lista de permissões:
Lista de subdomínios

Uso do subdomínio

accounts.google.com

Google signin

apis.google.com

Acesso à API

content.googleapis.com

Acesso à API

apis.google.com

Acesso à API

content.googleapis.com

Acesso à API

Configuração da conta
Configure o aplicativo Lifesize para integrar o serviço baseado na nuvem da Lifesize no ambiente da sua empresa.
Habilitar a discagem por email
Federação do Microsoft Lync 2013 e Skype for Business 2015
Federação do Skype for Business Online

Configurar a integração do calendário
O Lifesize pode ser integrado ao seu sistema de calendário do email principal. Para acrescentar o Lifesize Icons ao serviço de calendário no console de administrador,
você deve ter a integração configurada corretamente.
Para estabelecer a integração, recomendase ter uma caixa de entrada dedicada do sistema de sala e as credenciais de acesso necessárias configuradas para seu
provedor do calendário.
Saiba mais sobre como criar uma caixa de correio de sala no Microsoft® Office® 365
Saiba mais sobre como criar uma caixa de correio de sala no Microsoft® Exchange Server 2013 e 2016
Saiba mais sobre como criar uma caixa de entrada de sala no G Suite (chamado anteriormente de Google Apps for Work)

Seu Lifesize Icon também deve ser associado a sua sala de conferência.Mais informações.

Para o Microoft Office 365 e Microoft xchange erver
Para a configuração inicial, você precisará das credenciais de administrador para sua conta do Microsoft Office 365 ou Microsoft Exchange Server
Depois de configurar a integração do calendário, você poderá acrescentar o Lifesize Icons ao serviço de calendário.

Para o G uite (chamado anteriormente de Google App for Work)
Para a configuração inicial, você precisará ativar as APIs do G Suite para que o Lifesize possa se comunicar com o serviço do Google.Saiba mais.
Depois de configurar a integração do calendário, você poderá acrescentar o Lifesize Icons ao serviço de calendário.
Assista ao vídeo a seguir para obter mais informações sobre como integrar seu calendário ao aplicativo Lifesize.

Habilitar a discagem por email
Configure os registros SRV do DNS para permitir a discagem por email para os usuários do Lifesize da sua empresa.
No exemplo a seguir, toda as chamadas SIP e H.323 para qualquer dos endereços @myCompany.com são redirecionadas para
lifesizecloud.com.
OBSERVAÇÃO: todos os pontos no final (.) são intencionais e necessários.
; registros SRV
_sip._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
O aplicativo Lifesize suporta os ambientes Skype for Business 2015 e Microsoft Lync 2013. Se sua instalação não está configurada como
uma federação aberta, você deve adicionar lync.lifesizecloud.com como um parceiro federado. Você também precisará de:
Um certificado emitido publicamente instalado no servidor Edge
Para obter informações sobre como configurar seu firewall, vá para a seção Microsoft Lync e Skype for Business em Abrir portas de rede.
Registro SRV atualizado para seu Domínio do Lync

Federação do Microoft Lnc 2013
Para iniciar a federação entre seu servidor Lync 2013 e o serviço baseado na nuvem da Lifesize:
1. Faça login no Microsoft Lync Front End ou Standard Edition Server e abra o painel de controle do Microsoft Lync.
2. No painel de controle do servidor Microsoft Lync, selecione Federation and External Access.
3. No painel External Access Policy, habilite o acesso para o usuário federado. Clique em Edit > Show Details e depois
selecione Enable Communications with Federated Users.
4. No painel Access Edge Configuration, selecione Enable Federation e Enable partner domain discovery.
5. No painel SIP Federated Domains, adicione um novo domínio apontando para lifesizecloud.com. O serviço Access Edge
(FQDN) será lync.lifesizecloud.com.

Federação do Skype for Business Online
O serviço baseado na nuvem da Lifesize suporta o ambiente online Skype for Business .
Caso a instalação do seu Skype for Business não esteja configurada como uma federação aberta, você precisará adicionar
lifesizecloud.com como um parceiro federado fazendo login no centro de administração do Skype for Business e adicionando
lifesizecloud.com aos domínios permitidos.
Para obter informações sobre como configurar seu firewall, vá para a seção Skype for Business Online em Abrir portas de rede.
A rede local onde está o cliente Skype for Business também precisa permitir o UDP de saída.

Mídia direta
Mídia direta para chamada ponto a ponto
Uma conexão ponto a ponto referese a um caminho de comunicações entre dois nós ou endpoints. Chamadas ponto a ponto entre clientes
Lifesize podem rotear mídias (áudio, vídeo e conteúdo) pela rede da sua empresa ou diretamente entre o seu home office e redes
corporativas, em vez de retransmitir mídias por meio do Lifesize cloudbased service.
Ponto a ponto SEM mídia direta

Ponto a ponto COM mídia direta

Conectarse por meio da sua rede corporativa, ou interconectarse diretamente entre home offices ou outras redes locais, quando possível,
encurta o caminho entre dispositivos, reduzindo a latência e melhorando o desempenho da chamada. A rota mais direta também ajuda a
evitar o uso desnecessário de conexão de internet se você está conectando a partir do mesmo local ou campus quando, frequentemente, há
um caminho mais lógico disponível. Nesses cenários de chamada ponto a ponto, o tráfego de sinalização ainda é roteado por meio dos
servidores Lifesize, mas isso representa apenas uma pequena quantidade de dados em comparação às mídias em tempo real.
Se a chamada ponto a ponto é expandida, ou se há a necessidade de conversão de formato de áudio e vídeo (transcodificação), o cliente
retransmite automaticamente a mídia para os servidores Lifesize frontend sem qualquer atraso ou interrupção.
A Lifesize utiliza uma forma de ICE (Interactive Connectivity Establishment ), que determina automaticamente o melhor caminho para rotear o
tráfego em cenários de chamada ponto a ponto entre clientes Lifesize. ICE define uma abordagem lógica para identificar a melhor rota para
a mídia usando o menor número de saltos ou dispositivos possível. A utilização de técnicas como servidores STUN (Session Traversal
Utilities for NAT) e TURN (Traversal Using Relay around NAT), tanto por conexões TCP como UDP em sequência, indica que ICE opera por
um processo de eliminação para encontrar o caminho ideal de roteamento da mídia para a sua chamada.
A seguir, você encontra o passo a passo do processo que um cliente Lifesize percorre em uma chamada com mídia direta ao tentar
estabelecer uma conexão:
OBSERVAÇÃO: consulte Abertura de portas de rede (portas 3478 e 443) e Endereços IP para mais informações sobre como verificar as
configurações do firewall para mídia direta.
1. MÍDIA DIRETA (mídia local)  Primeiro, o cliente tenta rotear a mídia diretamente pela rede local por UDP, sem a necessidade de
passar por um firewall para alcançar o outro cliente. Se este caminho de mídia não é possível, o sistema tenta o passo seguinte.
2. MÍDIA DIRETA (STUN reflexivo)  Como nenhuma rota local é possível, o cliente tenta rotear mídias por UDP passando através do
firewall local e, em seguida, diretamente pela internet até o firewall na outra extremidade. Se este processo falha, o sistema tenta o
passo seguinte.
3. MÍDIA DIRETA (TURN via UDP) – Se nem rotas diretas ou STUN reflexivos são possíveis, o cliente tenta se conectar pela porta
UDP 3478 através do firewall local até o servidor TURN mais próximo para transmitir (ou proxy) o tráfego para o cliente na outra
extremidade, ignorando os servidores Lifesize frontend. Se este processo falha, o sistema tenta o passo seguinte.
4. TRANSMITIDO (UDP) – Se não é possível estabelecer uma conexão de mídia direta (UDP 3478 é uma saída bloqueada, os
servidores TURN de mídia direta estão inacessíveis ou é necessária a conversão de formato de vídeo/áudio), o cliente volta ao
tráfego de transmissão via os servidores Lifesize frontend usando portas UDP na faixa 1000028000).

4. TRANSMITIDO (UDP) – Se não é possível estabelecer uma conexão de mídia direta (UDP 3478 é uma saída bloqueada, os
servidores TURN de mídia direta estão inacessíveis ou é necessária a conversão de formato de vídeo/áudio), o cliente volta ao
tráfego de transmissão via os servidores Lifesize frontend usando portas UDP na faixa 1000028000).
5. TRANSMITIDO (TURN via TCP)  Se conexões UDP de saída iniciadas não são permitidas pelas rotas de redes locais, a mídia
roteia através do firewall local pela porta TCP 443 (TURN) até os servidores Lifesize frontend e, em seguida, para o cliente na
outra extremidade.

Para informações mais detalhadas sobre cenários de mídia direta, entre em contato com o suporte técnico da Lifesize.

Configurações da conta
Defina as configurações de sua conta Lifesize no console de administrador.
Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

Detalhes da conta
Configurações gerais
Configurações da reunião
Configurações do dispositivo
Downloads
Single signon (se ativado)
Unificar solicitações

Detalhes da conta
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

3. Selecione a guia Detalhes da conta .

Tipo de conta e recursos
Veja o tipo de conta, a data de renovação e as opções de upgrade e encontre informações sobre os recursos da sua conta.

Unificar contas
Um administrador de uma conta Lifesize gratuita ou de avaliação pode solicitar a unificação de sua conta com uma conta Lifesize existente.
Digite o endereço de email do administrador da conta Lifesize à qual você deseja se associar. Clique em Enviar solicitação. Depois de
enviado, o status da solicitação fica pendente. Para mais detalhes, consulte Unificar solicitações.

Suporte da conta
Você pode conceder ao suporte da Lifesize acesso temporário a sua conta para ajudar a solucionar um problema gerando um código de
acesso temporário.

Configurações gerais
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da contano menu de navegação.

3. Selecione a guia Configurações gerais.
Idioma padrão: escolha o idioma padrão da sua conta. Use o idioma do grupo nos seguintes casos:

Para novos usuários, o idioma padrão do aplicativo é aquele do sistema do usuário ou do navegador. Se o idioma do sistema
ou do navegador não for detectado ou se não for um idioma com suporte pelo Lifesize, então o idioma padrão do grupo será
exibido. Os usuários podem escolher mudar o idioma pessoal do aplicativo para qualquer idioma com suporte.
Os emails de alerta de evento do Icon usam o idioma do grupo. Caso seja habilitado e aplicável à sua conta, qualquer alerta
de email de monitoramento do sistema de sala será enviado no idioma definido na configuração de idioma do grupo.

Chat: habilite ou desabilite o chat para todos os usuários na sua conta.
Gravação e compartilhamento: configure opções de gravação e defina permissões de compartilhamento.

Permitir gravação: permite a gravação de chamadas, reuniões e eventos ao vivo.

Permitir o compartilhamento público de gravações: especifica se os usuários podem compartilhar gravações de
chamada e de reunião fora do grupo usando um link público. O proprietário da reunião ou gravação determina o público no
grupo do Lifesize. OBSERVAÇÃO: a gravação deve estar habilitada na sua conta.

Filtro de domínios: restringe novas contas de usuário a domínios específicos para aumentar a segurança. Usuários que tentem se
juntar à sua conta com um endereço de email que não corresponda ao domínio receberão uma mensagem de erro. Por exemplo,
digitar @nomedaempresa.com no campo impede qualquer tentativa de criar uma nova conta de usuário que esteja usando um
domínio de email que não seja @nomedaempresa.com. Como administrador, você pode aprovar automaticamente novos usuários
com endereços de email autorizados e impedir que novos usuários que não têm endereços de email autorizados se juntem à sua

digitar @nomedaempresa.com no campo impede qualquer tentativa de criar uma nova conta de usuário que esteja usando um
domínio de email que não seja @nomedaempresa.com. Como administrador, você pode aprovar automaticamente novos usuários
com endereços de email autorizados e impedir que novos usuários que não têm endereços de email autorizados se juntem à sua
conta.

Integrações de chat: permite a integração com suas contas Microsoft Teams ou Slack existentes.

Configurações da reunião
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da contano menu de navegação.

3. Selecione a guia Configurações da reunião.
Números de telefone: se sua assinatura tiver a opção de audioconferência, você poderá incluir números de discagem nos
convites da reunião.
Selecione um número principal e até três números de telefone adicionais para aparecer nos convites de email e de calendário na
página Ligar para mim para usuários convidados. Caso você não selecione o número principal, o número de telefone dos EUA será
exibido por padrão. O número principal também aparece em Meu perfil no aplicativo e na tela Minhas informações no Lifesize Icons e
nos telefones do Lifesize.

Convites para reunião: selecione quais informações aparecem nos convites da reunião.

Mostrar o código de acesso da reunião em todos os convites da reunião: opção para mostrar o código de acesso em todos os
convites da reunião, mesmo que você não seja o proprietário da reunião. Os códigos de acesso são opcionais e não são obrigatórios
para reuniões. OBSERVAÇÃO: proprietários da reunião sempre verão o código de acesso. Se o código de acesso estiver oculto,
outros usuários ou participantes precisarão entrar em contato com o proprietário da reunião no caso de reuniões protegidas.
Outras maneiras de ligar: opção para adicionar um link para outras maneiras de ligar.
Skype for Business: opção para incluir um link para participar da sua reunião no aplicativo Skype for Business (necessário ter o add
on do Skype for Business).
Chamadas da sala de conferência: opção para adicionar informações sobre como participar de uma reunião em uma sala de
conferências Lifesize.

on do Skype for Business).
Chamadas da sala de conferência: opção para adicionar informações sobre como participar de uma reunião em uma sala de
conferências Lifesize.

Layout da reunião: escolha o padrão dos layouts de tela usados para todas as chamadas e reuniões.
Opção 1: sempre exibe o orador ativo em um tamanho maior no layout.
Opção 2: exibe os participantes no mesmo tamanho até que mais de 4 participantes tenham entrado. Depois disso, o orador ativo é
exibido em um tamanho maior.

Reuniões inativas: defina o número de dias até que as reuniões inativas expirem e sejam automaticamente excluídas.
Para ajudar você a manter o diretório Lifesize organizado, nós oferecemos um recurso de limpeza que exclui automaticamente
reuniões inativas.
Você pode definir o número de dias que quer manter uma reunião depois da última atividade. Novas contas têm zero dias por
padrão. Você pode definir o número de dias até 365. OBSERVAÇÃO: se você definir o número de dias como zero, suas reuniões
nunca vão expirar.
Uma etiqueta expira em breve é exibida ao lado das reuniões que vão expirar no prazo de sete dias ou no número de dias que
você definir, caso seja inferior a sete. A reunião é excluída quando expira. Uma chamada para a sala de reunião vai redefinila
como uma reunião ativa. Deslizar o cursor sobre a etiqueta mostra o número de dias que faltam para sua reunião inativa expirar.
Use o recurso de Busca para localizar as reuniões que vão expirar em breve digitando "expira em breve" no campo de Busca .
Quando o intervalo de validade é alterado para um intervalo mais curto, uma tela de verificação exibe uma lista de reuniões que
serão excluídas como resultado da mudança. Para excluir as reuniões inativas, clique em Excluir. Se você não deseja que uma
reunião seja excluída, clique em cancelar e, em seguida, use a reunião fazendo uma chamada ou usando o chat. Isso redefinirá o
relógio de validade.
Se o intervalo de validade que você definir for menor que sete, a etiqueta aparecerá no número exato de dias que você definiu para
o intervalo.
Uma reunião que não tenha a última data de utilização não será excluída. Por exemplo, se você criar uma reunião mas não realizar
uma chamada ou usar a função de chat, essa reunião não terá uma data de utilização.

Configurações do Icon
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

3. Selecione a guia Configurações do Icon.
Habilitar os alertas de evento do Lifesize Icon: digite um endereço de email para permitir que o Lifesize envie alertas de evento do
sistema. Você pode especificar um endereço de email do usuário ou uma conta dedicada configurada especificamente para receber alertas.
Você também pode considerar enviar os alertas diretamente para o seu sistema de solicitação de atendimento.
Planos de fundo personalizados do Icon: escolha o fundo que você prefere para o seu Lifesize Icons ou selecione Sem plano de fundo.
Caso prefira uma imagem de fundo personalizada em vez da imagem padrão do Lifesize, navegue até o arquivo de imagem de sua escolha e
faça o upload da imagem. O arquivo de imagem deve estar no formato PNG. Para mais detalhes, consulte Personalizar seus sistemas Lifesize
Icon.

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!

Alerta de eventos do Lifesize Icon
A Lifesize torna mais fácil o monitoramento do estado dos seus Lifesize Icons. O Lifesize monitora a condição do estado e envia um alerta
com notificações por email instantaneamente quando condições de alerta são detectadas. As notificações de alerta são configuradas no
console de administrador.
O Lifesize envia alertas sobre as seguintes situações:
Tipo de evento

Descrição

Desligado

O Lifesize Icon esteve offline por mais de 3 minutos.

Desligado
Microfone desligado

O Lifesize Icon esteve offline por mais de 40 minutos depois que uma
atualização de software teve início.
O microfone esteve desligado por mais de 3 minutos.

Visor desligado

O visor esteve desligado por mais de 3 minutos.

Telefone desligado

O telefone esteve desligado por mais de 3 minutos.

Falha no registro do SIP2

O registrador SIP 2 esteve desligado por mais de 3 minutos.

Alta perda do pacote de áudio

A chamada sofreu uma perda do pacote de áudio maior que 3%.

Perda crítica no pacote de
áudio
Alta perda do pacote de vídeo
Perda crítica do pacote de
vídeo

A chamada sofreu uma perda de 100% do pacote de áudio.
A chamada sofreu uma perda do pacote de vídeo maior que 3%.
A chamada sofreu uma perda de 100% do pacote de vídeo.

Configurar alerta
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

3. Selecione a guia Configurações do Icon e, em seguida, Habilitar alertas.
4. Digite o endereço de email que o Lifesize usará para enviar alertas.
5. Clique em Atualizar.
Dica: considere enviar alertas de email para uma conta de email dedicada. Para grandes empresas com múltiplos Icons implantados,
considere o envio de alertas por email para seu sistema de tickets.
OBSERVAÇÃO: você pode verificar o status de um Icon a qualquer momento visitando a página Sistemas da sala no console de
administrador.
Vá até Abrir portas de rede para confirmar que o seu firewall permite o acesso de saída da sua rede para a porta de destino designada
para o monitoramento do estado do Lifesize Icon.

Personalize seus sistemas do Lifesize Icon
Se você tem sistemas Lifesize Icon ligados ao serviço baseado na nuvem da Lifesize, pode carregar uma imagem de fundo personalizada.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

3. Selecione a guia Configurações do Icon.
4. Desça até a seção de Planos de fundo personalizados do Icon e selecione Plano de fundo personalizado, em seguida, arraste e
solte o arquivo para fazer upload ou clique em Navegador e localize o arquivo de imagem.
O arquivo deve estar no formato PNG.
5. Clique em Carregar para carregar o arquivo para os sistemas do Lifesize Icon.
Todos os seus sistemas do Lifesize Icon exibem a tela de fundo personalizada quando não estão em chamada. Quando um usuário
pressiona um botão no telefone Lifesize ou no controle remoto, o sistema exibe a visão da câmera. Se você possui duas telas na sala de
reunião, as duas exibem a tela de fundo personalizada.
Para alterar a imagem, carregue um novo arquivo de imagem como tela de fundo.
Para remover a imagem dos sistemas do Lifesize Icon, selecione Sem plano de fundo e clique em Carregar.

MSI para o aplicativo Lifesize para desktop
Utilizando e peronalizando o intalador do Lifeize Window (MI)
Baixe o arquivo MSI configurável para implantações do Windows do novo aplicativo Lifesize para desktop em http:/
/download.lifesizecloud.com/download? plataforma= msi.
Quando executado, o MSI copia os arquivos lifesize_app.exe e settings.json (integrado) para a pasta %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer. Ele também insere uma chave "Executar" no registro do Windows que executa este instalador no login.
Quando o usuário faz login em seguida (depois de sair ou reiniciar), o lifesizeapp.exe é executado e instala o aplicativo Lifesize em
%LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Depois, o próprio aplicativo Lifesize é executado e copia o arquivo settings.json de
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer para a pasta %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettingsantes de iniciar as configurações. O
carimbo da hora no arquivo settings.json não corresponde à data/hora atual, o que indica que este processo foi concluído com êxito.
Para alterar as configurações padrão, uma equipe de TI pode desmontar o MSI usando "dark.exe" e alterar o arquivo de configurações que
será integrado. Alternativamente, nós podemos fornecer a própria fonte do WIX e/ou o arquivo .wixobj para que apenas o instalador
linking/light.exe (e não o compiling/candle.exe) seja necessário.
Lembrese de que o instalador MSI é apenas um meio para distribuir o instalador para o aplicativo. O aplicativo ainda é instalado em
%LOCALAPPDATA% por meio do instalador na pasta %PROGRAM FILES% e ele é atualizado dentro de %LOCALAPPDATA% como de
praxe.

xemplo
Esta é uma de várias maneiras possíveis para editar o arquivo .MSI para que possa ser distribuído com configurações personalizadas pela
empresa. Isso é oferecido como um exemplo/orientação para as empresas de TI da maneira que é, uma vez que é parte de um padrão e
não é específico para o Lifesize.
Etapa

Comando

Baixar e instalar o WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Adicionar o caminho do WiX Toolset ao caminho do sistema

defina o caminho path=%path%;%WIX%\bin

Baixar o MSI do Lifesize para um caminho específico, por exemplo c:\msi\Lifesize.msi
Ir para a pasta onde o MSI foi baixado

cd c:\msi

Extrair o conteúdo do gabinete e o arquivo fonte do WiX do msi (use o dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Editar o arquivo .\File\settings.json conforme planejado. Certifiquese de não quebrar o formato
JSON.

Processar e compilar o arquivo fonte do WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Conectar, vincular e criar novos arquivos de instalação do Windows (MSI)

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

Neste ponto, você terá um novo arquivo de instalação do Windows MSI com suas configurações personalizadas, que pode ser distribuído
para o resto da empresa. Talvez você queira assinar seu MSI recémcriado usando seu próprio certificado e signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI para o aplicativo Lifesize para desktop
Utilizando e peronalizando o intalador do Lifeize Window (MI)
Baixe o arquivo MSI configurável para implantações do Windows do novo aplicativo Lifesize para desktop em http:/
/download.lifesizecloud.com/download? plataforma= msi.
Quando executado, o MSI copia os arquivos lifesize_app.exe e settings.json (integrado) para a pasta %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer. Ele também insere uma chave "Executar" no registro do Windows que executa este instalador no login.
Quando o usuário faz login em seguida (depois de sair ou reiniciar), o lifesizeapp.exe é executado e instala o aplicativo Lifesize em
%LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Depois, o próprio aplicativo Lifesize é executado e copia o arquivo settings.json de
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer para a pasta %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettingsantes de iniciar as configurações. O
carimbo da hora no arquivo settings.json não corresponde à data/hora atual, o que indica que este processo foi concluído com êxito.
Para alterar as configurações padrão, uma equipe de TI pode desmontar o MSI usando "dark.exe" e alterar o arquivo de configurações que
será integrado. Alternativamente, nós podemos fornecer a própria fonte do WIX e/ou o arquivo .wixobj para que apenas o instalador
linking/light.exe (e não o compiling/candle.exe) seja necessário.
Lembrese de que o instalador MSI é apenas um meio para distribuir o instalador para o aplicativo. O aplicativo ainda é instalado em
%LOCALAPPDATA% por meio do instalador na pasta %PROGRAM FILES% e ele é atualizado dentro de %LOCALAPPDATA% como de
praxe.

xemplo
Esta é uma de várias maneiras possíveis para editar o arquivo .MSI para que possa ser distribuído com configurações personalizadas pela
empresa. Isso é oferecido como um exemplo/orientação para as empresas de TI da maneira que é, uma vez que é parte de um padrão e
não é específico para o Lifesize.
Etapa

Comando

Baixar e instalar o WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Adicionar o caminho do WiX Toolset ao caminho do sistema

defina o caminho path=%path%;%WIX%\bin

Baixar o MSI do Lifesize para um caminho específico, por exemplo c:\msi\Lifesize.msi
Ir para a pasta onde o MSI foi baixado

cd c:\msi

Extrair o conteúdo do gabinete e o arquivo fonte do WiX do msi (use o dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Editar o arquivo .\File\settings.json conforme planejado. Certifiquese de não quebrar o formato
JSON.

Processar e compilar o arquivo fonte do WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Conectar, vincular e criar novos arquivos de instalação do Windows (MSI)

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

Neste ponto, você terá um novo arquivo de instalação do Windows MSI com suas configurações personalizadas, que pode ser distribuído
para o resto da empresa. Talvez você queira assinar seu MSI recémcriado usando seu próprio certificado e signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI para o addin do Microsoft Outlook
Uando o pacote de intalação do Lifeize Microoft Outlook Add-In (MI)
O arquivo MSI facilita a implantação do Lifesize Microsoft Outlook AddIn em toda a empresa e, depois de instalado, as atualizações são
automáticas. Baixe o arquivo MSI para implantações do Windows do novo Outlook addin do Console de administração.
Quando executado, o MSI copia os arquivos setup.exe, outlook.bat e outlook.vbs para a pasta %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook
Installer. Ele também insere uma chave "Run" no registro HKLM do Windows que executa este instalador quando qualquer usuário faz login
na máquina.
Quando um usuário faz login em seguida (depois de sair ou reiniciar), o setup.exe é executado e baixa o manifesto VSTO, instalando o add
in em uma pasta (com chave GUID) do VSTO ClickOnce em %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Quando o Outlook é executado, ele carrega o
addin a partir desta localização. ClickOnce atualiza automaticamente o addin quando detecta uma nova versão em
https://outlook.lifesizecloud.com.

Configuração de SSO
Ante de começar
Verifique se sua assinatura Lifesize inclui SSO.
Confirme que a sua empresa usa um IdP ou estrutura de identidade em conformidade com SAML 2.0. Você deve ter permissão para configurar sua plataforma de identidade para registrar o Lifesize como
um aplicativo confiável.

1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Configurações da conta no menu de navegação.

3. Selecione a guia SSO .
O Lifesize Cloud suporta o Single Sign On (SSO) usando qualquer provedor de identidade em conformidade com SAML 2.0. Defina e valide as configurações de identity provider para habilitar o
single signon.

O que você quer fazer?
Configurar no console de administrador do Lifesize
Configurar usando o AD FS
Configurar usando o Okta Identity Management
Configurar usando o Microsoft Azure

Configurar no console de administrador
Configurando a definiçõe de IdP
A configuração varia de acordo com cada IdP. O Lifesize requer as seguintes configurações em seu IdP:
URL de Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Nomes de atributos ou declarações (nome, sobrenome, email) que devem corresponder àqueles no aplicativo Lifesize. Observação: O
seguinte formato de nome ID é necessário:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
Id de entidade: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
URL que seu IdP usa para receber solicitações de single signon. Esse URL deve corresponder ao valor no campo Login de URL no aplicativo
Lifesize (Advanced Settings > SSO Integration
Padrão do Relay State: corresponde ao campo Relay State no aplicativo Lifesize. Observação: o campoRelay State é preenchido depois que
você insere suas configurações e clica em Test no aplicativo Lifesize. Consulte configurar SSO abaixo.
Certificado de segurança codificado X.509:

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

Configurando o O no aplicativo Lifeize

1. Entre no console de administração do Lifesize .
2. Clique em seu nome de perfil e selecione Advanced Settings > SSO Configuration e preencha estes campos:
Emissor do Identity Provider: um identificador exclusivo para o seu IdP, que está disponível na sua interface de configuração do IdP.
URL de Login: o URL onde seu IdP recebe solicitações de single signon.
Certificado X.509: as informações codificadas para o seu certificado de segurança que gera seu IdP.
Nome, sobrenome e email: atributos que o SAML usa para identificar os usuários. O seu IdP envia isso para o serviço de login do Lifesize e
o serviço de login usa esses atributos para criar uma conta para cada usuário.

2. Depois de definir as configurações do seu IdP e do aplicativo Lifesize, clique em Test para confirmar sua configuração. Suas
configurações são validadas com seu IdP.
3. Caso o teste seja bemsucedido, selecione Enable SSO.

2. Depois de definir as configurações do seu IdP e do aplicativo Lifesize, clique em Test para confirmar sua configuração. Suas
configurações são validadas com seu IdP.
3. Caso o teste seja bemsucedido, selecione Enable SSO.
4. Copie o URL do campo Relay State, depois insira como a configuração padrão do relay state no seu IdP. Obervação: o
campo Relay State é preenchido depois que você insere as suas configurações e clica em Test no aplicativo Lifesize. A
configuração do Relay State é necessária para que o fluxo iniciado do IdP funcione corretamente no aplicativo Lifesize.

Configurar usando o AD FS
Estas instruções presumem que você está usando a framework de identidade do Microsoft Active Directory Federated Service (AD FS) 2.0.
Se você estiver usando uma versão posterior, certifiquese de que Intranet Forms Authentication está habilitado (Authentication
Policies > Primary Authentication > Intranet Forms Authentication).

Configurar AD F
1. Faça login em seu console de gerenciamento do AD FS.
2. No painel de navegação direito, selecione Relying Party Trust. No painel de navegação direito, clique em Add Replying Party
Trust.
3. Clique em Start.
4. Em Select Data Source, selecione Enter data about the relying party manually.
5. Em Specify Display Name, insira um nome (por exemplo, Lifesize Cloud) para a parte confiante que você está criando (além de
observações).
6. Escolha o perfil AD FS 2.0.
7. Navegue até Service > Certificates.
8. Selecione Token Signing Certificate e clique com o botão direito para abrir Properties. No painel de detalhes do certificado,
exporte para o arquivo Base64 CER.
9. Abra o arquivo Base64 CER em um editor de texto e cole o conteúdo na seção de certificado X.509 do painel de admin,
certificandose de incluir as seções  Begin  e  End.
10. Copie e salve o certificado de segurança Lifesize X.509 em um arquivo chamado lifesize.crt.
BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs

7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
END CERTIFICATE

11. Em AD FS > Configure Certificate, use o botão Browse para localizar e enviar o certificado e clique emNext.
12. Em Configure URL, selecione Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol e insira este URL:
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. Em Configure Identifiers, insira este URL em Relying party trust identifier, certificandose de que incluiu a barra de fechamento /:
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Clique em Add para mover o identificador na lista de exibição e clique em Next.
15. Em Choose Issuance Authorization Rules, selecione Permit all users to access this relying party e clique em Next.
16. Em Ready to Add Trust, verifique as configurações e clique em Next para adicionar a credencial da parte confiante às
configurações da base de dados do AD FS.
Você criou e definiu uma parte dependente. Em seguida, crie uma regra de solicitação que determina como essa parte dependente se
comunica com o Active Directory.

Adicionar uma Regra de Solicitação
1. Caso a janela Edit Claims Rules não esteja aberta, clique com o botão direito na parte confiante que você criou (Trust
Relationships > Relying Party Trusts) e selecione Edit Claim Rules.
2. Selecione a aba Issuance Transform Rules e clique em Add Rule.
3. Em Select Rule Template, selecione Send LDAP Attributes as Claims no menu suspenso de modelo de regra de declaração e
clique em Next.
4. Em Configure Rule, nomeie a regra de declaração usando um nome que descreva seu objetivo, como, por exemplo, Obter
atributos de email do AD.)
5. Selecione Active Directory no menu suspenso de armazenamento de atributos.
6. Mapeie os LDAP Attributes locais para os valores correspondentes de Outgoing Claim Types. Nomes de atributos ou
declarações (Nome, Sobrenome, Endereço de email) devem corresponder àqueles na Lifesize Cloud.
7. Clique em Finish.
8. Em Edit Claim Rules, selecione a guia Issuance Transform Rules e clique em Add Rule.
9. Em Select Rule Template, selecione Send Claims Using a Custom Rule, e clique em Next.
10. Atribua um nome e insira esta definição no campo Custom rule:
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Clique em Finishe, em seguida, clique em OK ou Apply para salvar a regra.
12. Na janela principal do AD FS, selecione Relying Party Trusts no painel de navegação à esquerda.
13. Clique com o botão direito na Relying Party Trust que você acabou de adicionar e selecione Properties.

11. Clique em Finishe, em seguida, clique em OK ou Apply para salvar a regra.
12. Na janela principal do AD FS, selecione Relying Party Trusts no painel de navegação à esquerda.
13. Clique com o botão direito na Relying Party Trust que você acabou de adicionar e selecione Properties.
14. Selecione a guia Signature e clique em Add.
15. Navegue até o arquivo de certificação lifesize.crt que você salvou anteriormente e carregueo no AD FS.
16. Selecione a guia Advanced e defina o algoritmo Secure hash como SHA1.
17. Clique em OK quando terminar.

Configurar, tetar e hailitar o O no aplicativo Lifeize
Configurar o AD FS em seu servidor Windows cria automaticamente um arquivo de metadados baseado em XML em:
https://Your_Domain_Name/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Esses metadados são trocados entre o AD FS e o aplicativo Lifesize quando um usuário é autenticado, formando a base de uma
certificação.
Primeiro, localize o arquivo FederationMetadata.xmlem seu servidor Windows. Abrao com qualquer editor de texto padrão.
1. Entre no console de administração do Lifesize .
2. Clique no seu nome de perfil e selecione Advanced settings.
3. Vá para SSO Integration > SSO Configuration e preencha esses campos usando o conteúdo do seu arquivo de metadados do
AD FS:
Emissor do provedor de identidade: copie o atributo <entityID> do seu arquivo de metadados e cole o URL neste campo.
Por exemplo, se o seu atributo <entityID> tiver esta aparência:
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://your_domain/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

Sua entrada para este campo é:
http://your_domain/adfs/services/trust

Login de URL: Copie o atributo de localização <SingleSignOnService>do seu arquivo de metadados e cole o URL neste campo.
Por exemplo, se o atributo <SingleSignOnService Location> tiver a seguinte aparência:
<SingleSignOnService Location="https://your_domain/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

Sua entrada para este campo é:
https://your_domain/adfs/ls

Certificado: copie o certificado de segurança X.509 da definição <Signature> do seu arquivo de metadados e cole neste campo.

OBSERVAÇÃO: não use o certificado contido na definição <KeyDescriptor> .
4. Em SAML Attribute Mapping, insira o valor do URI em seu arquivo de metadados para os seguintes atributos de mapeamento:
Nome: se seu arquivo de metadados contém um tipo de solicitação que descreva Nome da seguinte maneira:
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Given Name</auth:DisplayName> <auth:Description>The given name of the user</auth:Description>
</auth:ClaimType>

Sua entrada no campo Nome é:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

</auth:ClaimType>

Sua entrada no campo Nome é:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Sobrenome: siga o mesmo método para o atributo de sobrenome. Neste exemplo, sua entrada é:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Email: siga o mesmo método para o atributo de endereço de email. Neste exemplo, sua entrada é:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Clique em Test para validar suas configurações com o servidor do provedor de identidade AD FS.
6. Uma vez que o teste for bem sucedido, selecione Enable SSO e clique em Update.
7. Clique em Save.

Configurar usando o Okta Identity Management
Configure ua configuraçõe do Otka
1. Entre no Okta como administrador para exibir o painel do Otka. Se o painel não estiver visível, clique no botão Admin.
2. Clique em Add Applications.
3. Procure por Lifesize Cloud e clique em Add.
4. O aplicativo Lifesize Cloud aparece em sua guia General Settings. Clique em Next.
5. Em Assign Lifesize Cloud to People, selecione os usuários que deseja adicionar e clique em Next.
6. Confirme suas designações e clique em Done.
7. Selecione a guia Sign On e clique em View Setup Instructions para abrir How to Configure SAML 2.0 for Lifesize.
8. Copie e salve o certificado de segurança Lifesize X.509 em um arquivo chamado lifesize.crt.
BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
END CERTIFICATE

9. Na guia Sign On, clique em Edit para tornar os campos editáveis.
10. No caso do Encryption Certificate, clique em Browse ,selecione o arquivo lifesize.crt que você acabou de salvar e clique
em Upload para enviálo para o Okta.
11. Clique em Save quando terminar.

Definir a configuraçõe de admin do Lifeize
1. Entre no console de administração do Lifesize .
2. Clique em seu nome no canto superior direito e selecione Advanced settings.
3. Na seção de configuração do SSO, vá para a janela How to Configure SAML 2.0 for Lifesize que você abriu no Okta para
prencher os seguintes campos.

prencher os seguintes campos.

Configuração do Lifesize

Insira as seguintes informações:

Emissor do Provedor de Identidade

Copie o URL do campo Identity Provider Issuer do Okta e cole aqui.

URL de Login

Copie o campo Login URL da janela do Okta e cole aqui.

Certificado

Copie o certificado de segurança X.509 exibido no campo Certificate da janela
do Okta e cole aqui.

5. Na seção SAML Attribute Mapping das configurações avançadas do Lifesize Cloud, insira os seguintes valores de atributos:
nome
sobrenome
email

6. Clique em Test para validar suas configurações do Lifesize com a sua configuração do Okta.
7. Caso o teste seja bemsucedido, selecione Habilitar SSO.
8. Clique em Atualizar.
9. Copie o URL que está no campo Relay State para a área de transferência. Obervação: o campo Relay State é preenchido
depois que você insere as suas configurações e clica em Test no aplicativo Lifesize.
10. Volte para a instância Okta, selecione a guia Sign On e clique em Edit para tornar os campos editáveis.
11. Cole o URL de Relay State que você acabou de copiar do aplicativo Lifesize no campo Default Relay State do Okta.
12. Clique em Save.

Configurar usando o Microsoft Azure
Adicionar Lifeize a partir da galeria
1. Acesse portal.azure.com (Azure classic portal) e, no painel de navegação esquerdo, clique em Active Directory.
2. Na lista Directory, selecione o diretório para o qual você deseja habilitar a integração de diretórios.
3. Para abrir a exibição de aplicativos, na exibição de diretório, clique em Applications no menu superior.
4. Clique em Add na parte inferior da página.
5. Na caixa de diálogo What do you want to do, clique em Add an application from the gallery.
6. No campo de pesquisa, digite Lifesize Cloud.
7. No painel de resultados, selecione Lifesize Cloud e clique em Complete para adicionar o aplicativo.

Configure o Azure AD ingle ign-on com o Lifeize cloud-aed ervice
1. No portal clássico, na página da integração do aplicativo Lifesize Cloud, clique em Configure Single SignOn para abrir a caixa
de diálogo Configure Single SignOn.
2. Na página How would you like users to sign on to Lifesize Cloud, selecione Azure AD Single SignOne clique em Next.1
3. Na página de diálogo Configure App Settings , execute as seguintes etapas:
a. Na caixa de textoSign On URL , digite o URL usado pelos usuários para entrar no aplicativo Lifesize utilizando o
seguinte padrão: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. No campo Identificador, digite https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/(certifiquese de incluir a / final).
c. Clique em Avançar.
4. Na página Configure single signon at Lifesize Cloud, execute as seguintes etapas:
a. Clique em Download certificate, depois salve o arquivo no seu computador.
b. Clique em Avançar.

Configurar O para o eu aplicativo
OBSERVAÇÃO: faça login no aplicativo Lifesize com privilégios de administrador
1. No canto superior direito, clique no seu nome e em Advanced Settings.
2. Clique em SSO Configuration. Isso abre a página de configuração de SSO para sua instância. Configure os seguintes valores na
configuração do SSO da interface do usuário.
a. Copie o valor de Issuer URL do Azure AD e cole na caixa de texto Identity Provider Issuer.
b. Copiar o valor de Remote Login URL do Azure AD e cole na caixa de texto Login URL.
c. Abra o certificado baixado no bloco de notas. Copie o conteúdo do certificado, excluindo as linhas Begin
Certificate e End Certificate, e cole na caixa de texto X.509 Certificate.
d. Na caixa de texto do mapeamento SAML Attribute para Nome, insira o seguinte valor
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
e. Na caixa de texto do mapeamento SAML Attribute para Sobrenome, insira o seguinte
valorhttp://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
e. Na caixa de texto do mapeamento SAML Attribute para Sobrenome, insira o seguinte
valorhttp://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
f. Na caixa de texto do mapeamento SAML Attribute para Email, insira o seguinte valor
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
3. Para verificar a configuração, você pode clicar no botão Test. Clique em Test e você deverá ver uma mensagem informando que
configuração de SSO foi bemsucedida.
4. Marque a caixa de seleçãoEnable SSO para habilitálo e clique em Update. Saia de sua conta e entre novamente em seguida
usando o SSO.

Para mais informações, consulte o Microsoft Tutorial.

Unificar solicitações
olicitação para unificar conta (omente conta gratuita ou de avaliação)
Um administrador de uma conta Lifesize gratuita ou de avaliação pode solicitar a unificação de sua conta com uma conta Lifesize existente.
1. Digite o endereço de email do administrador da conta Lifesize à qual você deseja se associar.
2. Clique em Enviar solicitação. Depois de enviado, o status da solicitação fica pendente.

Se é aceita:
sua conta é unificada automaticamente;
os usuários da sua conta são unificados como usuários, não como administradores;
histórico de chamadas, reuniões e gravações não são unificados.

Aceite ou recue olicitaçõe de outra conta Lifeize para e unificarem com a ua conta
O administrador da conta que recebeu uma solicitação de unificação verá uma nova Solicitação de unificação em seu console de
administrador e poderá optar por Aceitar ou Recusar a solicitação.
OBSERVAÇÃO: a guia Solicitações de unificação é exibida somente para administradores, não para superusuários.

Se é aceita:
a conta do solicitante é unificada automaticamente;
usuários da conta do solicitante serão unificados como usuários, não como administradores;
histórico de chamadas, reuniões e gravações não são unificados.

OBSERVAÇÃO: a unificação de conta não acontecerá se isso fizer com que a conta paga ultrapasse seu limite de usuários.

Painel de controle
O painel de administrador Lifesize oferece várias maneiras de monitorar as atividades de uso e performance de serviço em seu ambiente
Lifesize.
O painel de controle permite que você monitore as atividades de chamada para descobrir os sistemas da sala mais utilizados e usuários
com o maior volume de chamadas. Além disso, relatórios ficam disponíveis para download em cada página do console de administrador.
A guia Reuniões ao vivo exibe o número atual de reuniões ao vivo ocorrendo na sua conta. Consulte Reuniões ao vivo e reuniões
passadas para obter mais informações.
Para ajudar você a gerenciar a conectividade dos sistemas da sala e interrupções de serviço, você pode definir alertaspara ser notificado
quando o sistema de diagnósticos encontrar um problema.

Dado do painel de intrumento
Dados do painel de controle são exibidos com base na opção de período selecionada: hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este
mês, no mês passado ou um intervalo personalizado (por exemplo, 15/05/2018 até 01/06/2019).
Além dos dados de resumo, os gráficos e dados a seguir oferecem informações detalhadas.
Resumo de conta – exibe o total de chamadas, minutos e duração média das chamadas no período de tempo selecionado. Ele também exibe
o número de usuários.
Minutos– o gráfico exibe um resumo do uso por minutos. Passe o cursor sobre um ponto de dados para ver o número efetivo de minutos em
um dia específico.
Chamada– o gráfico exibe um resumo do uso por volume de chamadas Passe o cursor sobre um ponto de dados para ver o número efetivo de
chamadas em um dia específico.
Usuários–essa tabela exibe o volume de chamadas ou minutos consumidos por usuários no período de tempo selecionado. Descubra o
usuário com maior volume de chamadas ou que consumiu mais minutos no período. Clique em Ver tudo para ver uma lista de todos os
usuários.
Sistemas de sala– a tabela ajuda a descobrir quais sistemas de sala foram mais utilizados para chamadas e quais sistemas de sala
consumiram mais minutos. Clique em Ver tudo para ver a lista de todos os sistemas de sala.
Minutos de chamada por dispositivo/SO– o gráfico ajuda a determinar quais pontos de acesso são mais usados para chamadas com base
no número de minutos por dispositivo. Os dados averiguados incluem: aplicativo da web, sistema Icon, cliente Mac, cliente PC, cliente iOS,
cliente Android, sistema de terceiros ou de outro Lifesize.
Histórico do Live Stream – essa tabela permite que você verifique rapidamente a duração de cada evento e o número de participantes em
cada evento ocorrido em um período de tempo específico. Clique em Ver tudo para receber o histórico completo de eventos e receber mais
informações sobre um evento específico. Quando você detalhar, poderá visualizar e exportar a lista de espectadores e a transcrição das
perguntas.
OBSERVAÇÃO: esses dados só estarão disponíveis caso seu plano de assinatura inclua Live Stream.

xportar Informaçõe da chamada
1. Na guia Painel de controle, role para baixo até a seção que você procura em: Usuários, Sistemas de sala, Histórico de chamadas
ou Histórico de transmissões.
2. Clique em Ver tudopara exibir a página de detalhes.
3. Aqui, selecione o período e clique em Exportar tudo. Um arquivo .csv com seus dados será gerado. Para usuários ou sistemas de
sala, você também pode selecionar um usuário ou um sistema de sala individual e exportar seus detalhes de chamada.

3. Aqui, selecione o período e clique em Exportar tudo. Um arquivo .csv com seus dados será gerado. Para usuários ou sistemas de
sala, você também pode selecionar um usuário ou um sistema de sala individual e exportar seus detalhes de chamada.

Reuniões ao vivo e reuniões passadas
Reuniõe ao vivo
A guia Reuniões ao vivo exibe o número atual de reuniões ao vivo ocorrendo na sua conta.
Clique em Reuniões ao vivo para visualizar os dados resumidos de todas as reuniões ao vivo. Selecione um nome de reunião para ver os
dados detalhados da reunião.
Clique na guia Participantes para exibir uma lista dos participantes da reunião.

Selecione um nome de participante para ver um resumo das estatísticas de reunião do participante. Os dados resumidos mostrados
são o valor médio da reunião.
Clique em Gráficos de chamada para visualizar os gráficos de chamada interativos e ao vivo do participante. Passe o mouse sobre o
gráfico para ver os dados de um momento específico. Clique e arraste sobre a área para ampliar um intervalo de tempo específico.

Clique na guia Distribuição geográfica para exibir um mapa com os locais de todos os participantes da reunião.

Passe o mouse sobre um marcador de local para ver o nome do participante.
Marcadores de número são exibidos quando há vários participantes em um local. Clique no número para ampliar. Se vários
participantes estiverem ligando do mesmo endereço IP, você não poderá ampliar.
Marcadores cinza indicam os participantes que saíram da reunião enquanto a reunião está ativa.

Reuniõe anteriore
Clique em Reuniões passadas para visualizar os dados resumidos de todas as reuniões passadas. Esses dados de resumo podem ser
exportados para um arquivo .csv. Use o menu suspenso do calendário para selecionar o período desejado.
Selecione um nome de reunião para ver os dados detalhados da reunião.
Clique na guia Participantes para exibir uma lista dos participantes da reunião.

Selecione um nome de participante para ver um resumo das estatísticas de reunião do participante. Os dados resumidos mostrados
são o valor médio da reunião.
Clique em Gráficos de chamada para visualizar um gráfico de chamada interativo do participante. Passe o mouse sobre o gráfico
para ver os dados de um momento específico. Clique e arraste sobre a área para ampliar um intervalo de tempo específico.
OBSERVAÇÃO: os gráficos de chamadas interativas ficam disponíveis apenas por duas semanas.

Clique na guia Distribuição geográfica para exibir um mapa com os locais de todos os participantes da reunião.

Passe o mouse sobre um marcador de local para ver o nome do participante.
Marcadores de número são exibidos quando há vários participantes em um local. Clique no número para ampliar. Se vários
participantes estiverem ligando do mesmo endereço IP, você não poderá ampliar.

Gerenciar usuários
Você pode gerenciar os usuários do grupo da conta Lifesize no console de administrador.
Entre e selecione

Usuários. Use a busca para encontrar rapidamente um usuário no diretório.

Excluir uma
conta de
usuário

Clique na caixa de seleção ao lado do nome de usuário e clique em Excluir. Todas as reuniões de propriedade do usuário que você exclui são
transferidas para a conta de administrador. Se um usuário excluído é o moderador de uma reunião, o moderador passa a ser o administrador
da conta.

Alterar uma
senha do
usuário

Selecione o nome do usuário para abrir a caixa de diálogo Editar usuário e clique em Redefinir senha para enviar um email para o usuário
com um link para redefinir a senha.

Alterar um
nome de tela
do usuário

Clique sobre o nome do usuário para abrir a caixa de diálogo Editar usuário e, em seguida, digite o novo nome e clique emSalvar.

Ocultar
usuário do
Diretório

Clique no nome do usuário para abrir a caixa de diálogo Editar usuário e, em seguida, ativar/desativar a opção Ocultar usuário do
diretório. Quando ativado, isso permite ocultar um usuário específico do diretório.

Exibir
informações
do dispositivo
emparelhado

Clique no nome do usuário e clique na guia Dispositivos.
Mostra se há um dispositivo associado a você. Você pode desassociar um dispositivo selecionando o link Desassociar dispositivo do
usuário. Quando você faz isso, o dispositivo fica offline e desemparelhado da conta e é removido da lista de sistemas de sala. O dispositivo
precisa ser emparelhado novamente como uma sala de conferência ou emparelhado a um usuário individual.

OBSERVAÇÃO: para baixar uma cópia do diretório de usuários, clique em Exportar tudo.
Você também pode:
Dar a um usuário privilégios avançados
Restringir os domínios

Você também pode:
Dar a um usuário privilégios avançados
Restringir os domínios

Dar a um usuário privilégios avançados
Administradores da Lifesize podem conceder aos usuários permissão para acessar o console de administrador e gerenciar outras reuniões
de usuários e sistemas.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Usuários no menu de navegação.

3. Localize o usuário no diretório e clique no nome dele.
4. Na guia Editar usuário, habilite a opção Dar ao usuário acesso ao console de administrador.
5. Clique em Save.
Usuários licenciados podem ser atribuídos a uma das três funções dentro do aplicativo Lifesize. Estes papéis e seus recursos são os
seguintes:
Usuário
Efetuar e receber chamadas
Silenciar o seu próprio áudio ou vídeo
Criar e ser proprietário de uma reunião
Definir ou alterar uma senha para uma reunião que você possui
Adicionar ou remover participantes em uma reunião que você possui
Silenciar todos os participantes em uma reunião que você possui
Conversar com os usuários ou um grupo (se o administrador tiver habilitado o chat)
Transmitir uma reunião ao vivo (se o administrador tiver habilitado a sala de reuniões para transmissão ao vivo)
Gravar uma reunião (se o administrador tiver habilitado a gravação)
Especificar quem pode visualizar uma gravação que você possui

Superusuário
Mesmas permissões que o usuário e mais:
Visualizar relatórios de uso
Promover um usuário a superusuário
Rebaixar um superusuário a usuário
Gerenciar e excluir usuários e superusuários
Gerenciar e excluir quaisquer reuniões que não pertencem ao administrador
Ativar ou desativar o chat
Habilitar ou desabilitar a gravação
Habilitar ou desabilitar a transmissão ao vivo de reuniões específicas
Habilitar ou desabilitar alertas de eventos do Lifesize Icon
Configurar o single signon (SSO)
Configurar a integração com os serviços de calendário comuns
Configurar discagem de números de telefone PSTN, papel de parede do Icon e layouts de reunião
Restringir os domínios de email de usuários permitidos para criar novas contas no aplicativo Lifesize
Fazer upload de uma gravação
Administradores e superusuários recebem controles automáticos de moderador ao ingressar em qualquer reunião em sua conta

Fazer upload de uma gravação
Administradores e superusuários recebem controles automáticos de moderador ao ingressar em qualquer reunião em sua conta

Administrador (Admin)
Mesmas permissões que o usuário e superusuário e mais:
Permissões e contas de administrador não podem ser alteradas ou excluídas por um usuário ou superusuário.

Convidar usuários
Para convidar alguém para o seu grupo:
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Usuários no menu de navegação.

3. Clique em Convidar para enviar um convite ou copiar um link de email para um usuário.
Administradores devem enviar convites para seus usuários diretamente para garantir que os usuários sejam associados com a conta da
Lifesize da empresa. Se os usuários fizerem a inscrição no website da Lifesize, eles poderão inadvertidamente criar um grupo da conta
separado e não serão conectados ao grupo ou diretório da sua empresa.
Se um usuário não tiver se inscrito e não tiver recebido um email, peça a ele que verifique a pasta de spam.

Gerenciar contatos de grupo
Adicionar um contato contato de grupo
Administradores podem adicionar contatos do grupo ao diretório compartilhado, como sistemas da sala de terceiros que não estão
conectados ao Lifesize.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Usuários no menu de navegação.

3. Selecione a guia Contatos do grupo.
4. Clique em Adicionar contatos do grupo.
5. Insira o nome de tela e a sequência de discagem do contato. A sequência de discagem pode ser um ramal, um endereço de e
mail, um número de vídeo ou de telefone, um endereço IP público etc. A sequência deve ser exclusiva (dois contatos não podem ter
a mesma sequência de discagem) e não pode ter mais de 255 caracteres.
6. Clique em Salvar.

Gerenciar reuniões
A guia Reuniões do console de administrador exibe uma lista das reuniões e suas respectivas informações. Também está incluído no lado
direito da lista um link para copiar as informações completas da reunião.
Administradores da Lifesize podem gerenciar todas as reuniões na guia Reuniões, incluindo:
Criar novas reuniões
Excluir reuniões
Editar reuniões
Exportando o Relatório de reuniões: para baixar as informações exibidas na página Reuniões para um relatório em formato CSV, clique em
Exportar tudo.

Saiba mais sobre a criação de reuniões e opções de reuniãocom o aplicativo Lifesize.

Criar uma reunião
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Reuniões no menu de navegação.

3. Clique em Criar reunião.
4. Selecione o tipo de reunião: Reunião única (se habilitado para sua conta) ou Reunião permanente.
5. Insira o nome da reunião e 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.
Ocultar reunião do diretório: quando ativado, essa reunião fica oculta da exibição no diretório de reunião para sistemas de sala e
aplicativos. Reuniões únicas ficam ocultas por padrão. As reuniões ocultas ainda são exibidas para o Proprietário da reunião e o
Moderador. OBSERVAÇÃO: você poderá ligar para uma reunião oculta se tiver recebido as informações da chamada diretamente.
Selecione as Funções para a reunião: Proprietário da reunião, Moderador e Palestrante.
Selecione quem pode ver as Gravações: Proprietário da reunião, Participantes da reunião, Usuários específicos ou Toda a conta.
Se incluído em seu plano de assinatura, permite Transmissão ao vivo.

6. Clique em Salvar .

Excluir uma reunião
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Reuniões no menu de navegação.

3. Marque a caixa de seleção ao lado das reuniões a serem excluídas.
4. Clique em Excluir.

Editar uma reunião
Os administradores Lifesize também podem editar detalhes de reuniões, incluindo alterar o proprietário da reunião.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Reuniões no menu de navegação.

3. Clique uma vez no nome da reunião para abrir a guia Editar Reunião.
Selecione a guia Geral para alterar o nome da reunião, para adicionar uma senha e descrição para a
reunião, ou para ocultar/exibir a reunião no diretório.
Selecione a guia Funções para alterar a propriedade ou especificar um conferencista.
Selecione a guia Gravação para definir quem pode ver as gravações.
Selecione a guia Transmissão para permitir a transmissão ao vivo da reunião caso você tenha transmissões
incluídas na assinatura da sua conta.

OBSERVAÇÃO: proprietários da reunião possuem todas as gravações da reunião e podem definir as permissões de compartilhamento de
gravações dentro do grupo da conta da Lifesize. Administradores da Lifesize determinam se as gravações também podem ser
compartilhadas com pessoas fora do grupo da conta da Lifesize.

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!

Gerenciar sistemas da sala
Administradores podem ver todos os sistemas de sala da Lifesize em sua conta de empresa da Lifesize a partir da página
sala no console de administrador.

Sistemas de

Para baixar os dados resumidos de todos os sistemas de sala no formato CSV, clique em Exportar tudo.
Para obter informações sobre como personalizar o seu sistema da sala, consulte Personalizar seus ícones e Personalizar o seu Lifesize Phone
HD.
Emparelhe o seu sistema da sala do serviço baseado na nuvem da Lifesize.
Para remover um sistema da sala da sua conta Lifesize, marque a caixa de seleção ao lado do nome do sistema e clique em Excluir. Se você
remover um sistema associado a um usuário individual ou a uma sala de reunião compartilhada, apenas o sistema será desconectado. A conta
do usuário ou da sala de reunião permanece disponível em sua conta Lifesize.

Clique no nome de um sistema de sala para acessar ferramentas de gerenciamento e informações adicionais.

Configuraçõe
Visão geral: fornece detalhes do sistema de salas e permite ocultar o sistema de salas do diretório.
Calendário: assine/cancele a inscrição em um calendário. Antes de inscrever um Icon no serviço de Calendário, certifiquese de
ter configurado a integração de calendário.

Controlador
Conectar/desconectar um tablet
Se o Phone HD estiver conectado, você poderá personalizar a tela inicial

Manutenção
Monitoramento exibe o status geral de saúde atual do seu sistema e mostra visualmente o status de disponibilidade e do display, da câmera e
do microfone conectados. Se houver um problema, a data, a hora e os detalhes sobre o problema serão exibidos, bem como um ícone de alerta
na guia Manutenção.
Reiniciar o sistema
Redefinir senha de administrador: redefina a senha de administrador para o sistema de sala.
Redefinir as configurações do sistema redefine o sistema para as configurações originais de fábrica, desemparelha o sistema do serviço
Lifesize e mostra o status do sistema como offline. OBSERVAÇÃO: os sistemas redefinidos manualmente também são desemparelhados do
serviço, mas aparecerão como online no console de administrador.

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!

Como fazer o upgrade do sistema de sala Lifesize
Depois que tiver uma conta do serviço baseado na nuvem da Lifesize, você poderá emparelhar seus sistema de vídeo do Lifesize Icon e
220 ao serviço baseado na nuvem da Lifesize.
Emparelhe seu Lifesize Icon 400/450/600/800
Emparelhe seu Lifesize 300/700

O meu Icon já etá conectado?
Da tela principal do Icon, navegue para
>
Comunicações > Serviço Lifesize Cloud.

para exibir o status do sistema. Se ele estiver conectado, Pronto será exibido em

Quando você está conectado, o Lifesize Icon se comporta como o aplicativo Lifesize em seus outros dispositivos:
O aplicativo Lifesize aplica as configurações diretamente ao Icon.
Todos os contatos no diretório da conta de sua empresa estão disponíveis no seu Icon em
Salas de reunião virtuais estão disponíveis em

. Seu status online também aparece.

.

O Lifesize Icon pode adicionar participantes de vídeo e aceitar vários participantes na chamada ativa.
Atualizações de software são automaticamente aplicadas a seu Icon, sem ser necessário que você realize uma atualização manual a partir de
um arquivo separado. O sistema solicita que você aplique a atualização, permitindo adiar a operação se você estiver em uma chamada ou
estiver usando o sistema de alguma outra maneira.

Lembrese: depois que você ativa o serviço baseado na nuvem da Lifesize no seu Icon, só pode fazer chamadas para endereços públicos.
Mais informações sobre o Icon.

Emparelhamento inicial do seu Lifesize Icon
Siga estas etapas durante a configuração inicial dos Icons 400/450/600/800.
Lembrese: você deve ter uma conta de usuário da Lifesize antes de se conectar.
1. Quando o assistente de configuração inicial pedir que você entre no serviço baseado na nuvem da Lifesize, selecione Sim.
2. Abra um navegador e navegue para o URL mostrado em seu Icon.
3. Entre inserindo seu endereço de email e sua senha da Lifesize.
4. Insira o código de ativação exibido em seu Icon. DICA:se você escanear o código QR, a página de entrada será aberta. Entre e
seu código já aparece.
5. Você pode associar um Icon a um usuário individual ou a uma sala de reunião.

Eu permite que os usuários finais associem o dispositivo a si mesmos.
Usuário
Usuário permite que administradores do Lifesize associem o dispositivo a qualquer usuário ou sistema de sala existente em seu grupo
individual
do Lifesize.

Use esta opção se o dispositivo residir em uma sala de reuniões e destinarse a vários usuários.
Sala de
reunião

Cria uma conta separada do Lifesize para o Icon. Insira um nome para o sistema que aparecerá no diretório. Se quiser, insira um
endereço de email para fazer chamadas para o sistema.

6. Da tela principal do Icon, navegue para

>

para exibir o status do sistema. Se ele estiver conectado, Pronto será exibido em

Comunicações > Serviço Lifesize Cloud.
Somente para o Icon 450: no final do processo de emparelhamento do Lifesize, você verá uma opção para configurar o smartframing.
Selecione Sim para iniciar o processo de calibração ou selecione Não para configurar mais tarde. Verifique calibração Smartframing para
mais informações.

Assista ao vídeo a seguir para obter mais informações sobre o Lifesize Icon 450.

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

Conectar ou desconectar um ícone existente
Conecte eu itema Icon ao itema aeado na nuvem da Lifeize a qualquer momento
Observação: este processo restaura seu sistema para suas configurações originais.
1. Faça login em seu Icon digitando o endereço IP em um URL do navegador.
2. Insira seu nome de usuário e senha Consulte Acesso ao sistema e senhas para obter informações padrão.
3. Selecione o idioma de preferência e clique em Entrar.
4. Clique na guia Manutenção e selecione Restauração do sistema > Restauração do sistema

.

OBSERVAÇÃO: essa ação removerá suas configurações atuais, incluindo suas entradas em Favoritos.
5. Um assistente ajudará na configuração do idioma, configurações de rede, fuso horário e sua conexão com o sistema baseado na
nuvem da Lifesize.

Para deconectar o Icon do Lifeize
1. Faça login em seu Icon digitando o endereço IP em um URL do navegador.
2. Insira seu nome de usuário e senha. Consulte Acesso ao sistema e senhas para obter as informações padrão.
3. Selecione o idioma de preferência e clique em Entrar.
4. Clique na guia Manutenção e selecione Restauração do sistema > Restauração do sistema

.

5. Redefina seu sistema para as configurações padrão em Manutenção > Restaurar sistema > Restaurar sistema
OBSERVAÇÃO: Essa ação apaga as suas configurações atuais, incluindo os seus Favoritos.
6. Quando o assistente de configuração inicial pedir que você entre no serviço Cloud, selecione Não.
7. Peça ao seu administrador do Lifesize para remover o Icon de sua conta de usuário.

Emparelhamento remoto
1. Faça login em seu Icon digitando o endereço IP em um URL do navegador.
2. Insira seu nome de usuário e senha. Consulte Acesso ao sistema e senhas para obter informações padrão.
3. Selecione o idioma de preferência.
4. Selecione seu fuso horário.
5. Opcional: clique em Precisa configurar um proxy? para configurar um proxy HTTP.
a. Digite host, porta, nome de usuário e senha.
b. Clique em Aplicar.
6. Selecione se deseja ou não emparelhar ao Lifesize cloudbased service
7. Clique em Avançar.
OBSERVAÇÃO: ao configurar um proxy com o Icon, certifiquese de que as portas 443 e 5222 estejam abertas no seu firewall para que o
sistema possa operar eficazmente.

Registre o seu Lifesize 220
Pré-requiito
Ajustar suas configurações de firewall e DNS
Certificarse de que seu 220 é a versão mais recente do firmware GA
Nome de usuário SIP e LDAP para cada dispositivo
Controle remoto 220
Se o 220 está registrado para um PBX, anote as informações de registro de PBX antes de iniciar a restauração de fábrica

Para registrar seu 220 na nuvem, você pode redefinir as configurações de fábrica ou fazer login pelo SSH e desabilitar seu emparelhamento
com a nuvem.

Redefinição da configuraçõe de fárica
Para obter instruções detalhadas sobre a configuração inicial, consulte a página 31 Guia de usuário e administrador dos sistemas de
comunicações de vídeo Lifesize.
1. Usando o controle remoto Lifesize, clique no botão azul para abrir o menu do sistema.
2. Selecione Preferências do administrador > Sistema > Restauração do sistema e selecione Restaurar.
3. Usando o controle remoto Lifesize, selecione as opções a seguir:

Idioma

Selecione o idioma a ser usado na interface do usuário. O idioma padrão é o
inglês.

Senhas

Altere a senha de administrador. A senha padrão é 1234. OBSERVAÇÃO:
recomendamos trocar a senha padrão para uma senha exclusiva.

Identificação
do sistema

Defina localização, fuso horário, nome do sistema, número de vídeo e número de
voz.

Comunicação

Selecione os protocolos de voz e vídeo.

Rede

Por padrão, DCHP está habilitado nos sistemas Lifesize. Se desabilitar o DHCP,
você deverá especificar o endereço IP do sistema, a máscara de subrede e o
gateway padrão.
Insira o nome do host do sistema e os endereços IP para configurar servidores
DNS, caso você não tenha um servidor DHCP que defina automaticamente um
servidor DNS.
Se você definir a velocidade da rede, certifiquese de que a opção corresponde à
velocidade e ao modo duplex configurados no switch da rede.
O sistema mostra a data e a hora automaticamente com o DHCP habilitado, ou
quando você especifica o nome do host ou endereço IP de um servidor NTP.

Áudio

Por padrão, o sistema detecta os dispositivos de entrada de áudio conectados e
seleciona o microfone ativo.

Lifesize
Cloud

NÃO habilite o Lifesize Cloud.

Fazer login uando o H
1. Abra seu cliente SSH e faça login. OBSERVAÇÃO: a senha padrão para o modo automático é lifesize. Recomendamos trocar a
senha padrão para uma senha exclusiva.
2. Digite get lscloud enable para verificar seu status atual.
3. Para desemparelhar da nuvem, digite set lscloud disable.
4. Para verificar se o dispositivo está desabilitado, digite get lscloud enable.

2. Digite get lscloud enable para verificar seu status atual.
3. Para desemparelhar da nuvem, digite set lscloud disable.
4. Para verificar se o dispositivo está desabilitado, digite get lscloud enable.

Depois que você tiver restaurado seu dispositivo ou desativado o emparelhamento, siga as etapas abaixo.

Credenciai para cadatrar o Lifeize
As credenciais para os seus sistemas estão disponíveis para download no console de administrador.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em Configurações da conta no menu de navegação.
3. Selecione a guia Downloads.
4. Clique em Credenciais para cadastrar os Lifesize 220 no Lifesize.

Increver-e no Lifeize
OBSERVAÇÃO: certifiquese de que a porta 5061 do firewall pode ser acessada pelo SIP.
Para mais informações sobre como realizar a configuração do SIP, consulte a página 52 do Guia de usuário e administrador dos sistemas
de comunicações de vídeo Lifesize.
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP mostrado em seu 220. OBSERVAÇÃO: requer Flash para operar.
2. Digite a senha da sua conta.
3. Selecione a guia Preferências e, em seguida, navegue para Comunicações > SIP. Configure da seguinte maneira:
SIP

Habilitado

Nome de Usuário SIP

Provided in the Lifesize admin console

Tipo de Servidor SIP

Auto

Nome de autorização

Fornecido no console de administrador do Lifesize

Senha de Autorização

Fornecido no console de administrador do Lifesize

Registro de SIP

Através de Proxy

Proxy de SIP

Habilitado

Nome de Host do Proxy

sip.lifesizecloud.com

Registrador SIP

Habilitado

Nome do Host do Registrador

lifesizecloud.com

Sinalização SIP

TLS

Porta de Sinalização UDP

5060

Porta de Sinalização TCP

5060

Porta de Sinalização TLS

5061

4. Clique em Salvar alterações.

Deailitar o H.323
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP mostrado em seu 220. OBSERVAÇÃO: requer Flash para operar.
2. Digite a senha de administrador do seu 220.
3. Selecione a guia Preferências e, em seguida, vá para Comunicações > H323. Configure o campo H.323 como Desabilitar.
4. Clique em Salvar alterações.

2. Digite a senha de administrador do seu 220.
3. Selecione a guia Preferências e, em seguida, vá para Comunicações > H323. Configure o campo H.323 como Desabilitar.
4. Clique em Salvar alterações.

Chamada multiponto para Um vídeo + Uma voz
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP mostrado em seu 220. OBSERVAÇÃO: requer Flash para operar.
2. Digite a senha de administrador do seu 220.
3. Selecione a guia Preferências e, em seguida, navegue para Comunicações > Geral. Configure Chamadas multiponto
como Um vídeo + Uma voz. OBSERVAÇÃO: se estiver usando o 220 expresso, configure Chamadas multiponto como
Habilitar.
4. Clique em Salvar alterações.

LDAP
OBSERVAÇÃO: certifiquese de que as portas de firewall 389 e 636 estão abertas para um LDAP seguro.
Para mais informações sobre como realizar a configuração do LDAP, consulte a página 65 do Guia de usuário e administrador dos
sistemas de comunicações de vídeo Lifesize.
1. Selecione a guia Preferências e, em seguida, navegue para Diretório > LDAP. Configure da seguinte maneira:
LDAP

Habilitado

Nome do host LDAP

ldapexport.lifesizecloud.com

Nome de usuário LDAP

uid=fornecido no console de administrador do Lifesize

Senha LDAP

Fornecido por Lifesize

Base LDAP

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

Filtro LDAP

(displayName=*)

Atualizar LDAP

Preferência do cliente

2. Clique em Salvar alterações.

Deailitar FCP
1. Abra um navegador e digite o endereço IP mostrado em seu 220 <endereço IP do 220>/support
2. Insira o Nome de usuário e a Senha. O login padrão é cli / lifesize. Clique em Entrar.
3. Em Configurações avanças de comunicação, clique em Ir para.
4. Mude BFCP está habilitado para Desabilitado.
Se você estiver usando um PBX para chamadas de áudio, consulte Configuração de PBX SIP para obter instruções sobre como habilitar o
registrador SIP 2.

Registro de dispositivos de terceiros
Com o Registro de Dispositivos de Terceiros da Lifesize, você pode aproveitar os benefícios do serviço baseado na nuvem da Lifesize
enquanto maximiza seus investimentos em conferência de vídeo. Dispositivos seletos Cisco® e Polycom® podem ser registrados
diretamente no serviço Lifesize.
O Suporte Lifesize ajuda os clientes a configurar e registrar cada dispositivo de terceiros em sua conta.
Observação: é importante desabilitar o gateway de camada ALG/Application para terminais H.323. Consulte o construtor do seu firewall
para obter instruções sobre como desabilitar essa opção.

Dispositivos suportados
Fabricante

Série

Modelo

Versão do Firmware

Definições de
configuração

Polycom

RealPresence Group Series

310/300, 500, 700

6.0.1340040 ou mais
recente

Configurar

Polycom

HDX Series

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 ou mais
recente

Configurar

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 ou mais
recente

Configurar

Cisco

TelePresence Codec C
Series

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe ou mais
recente

Configurar

Assista o vídeo a seguir para obter mais informações sobre o uso de dispositivos de terceiros com o aplicativo Lifesize.

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

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!

Polycom RealPresence Group Series 500
1. Insira o endereço IP do dispositivo em seu navegador. Insira seu nome de usuário e senha.
2. Navegue até Configurações do Admin > Rede > Rede IP.

3. Configure o seguinte:
Habilite IP H.323.
Habilite o Nome do H.323. Essa é a extensão do dispositivo.
Insira a Extensão do H.323. Essa é a extensão do dispositivo.
Selecione Especificar para o campo Usar Gatekeeper.
Habilite Autenticação e insira a extensão no campo Nome do Usuário.
Insira o Endereço IP do Gatekeeper no campo Endereço IP do Gatekeeper Primário.
Expanda a seção Firewall e depois habilite H460 Firewall Traversal.

4. Clique em Salvar.

Configure o LDAP
1. Navegue até Configurações do Admin > Servidores > Servidores de Diretório.

Configure o LDAP
1. Navegue até Configurações do Admin > Servidores > Servidores de Diretório.

2. Configure o seguinte:
Selecione LDAP como Tipo de Servidor.
Insira ldapexport.lifesizecloud.com como endereço do servidor.
Insira a Porta do Servidor. Veja Abrir portas de rede para obter mais informações.
Insira o=cloud, dc=lifesize, dc=com como Base DN (Distinguished Name).
Insira o=cloud, dc=lifesize, dc=com como DN de Grupo Padrão Multicamadas.
Selecione Básico como Tipo de Autenticação.
Marque a caixa de seleção Usar SSL (Secure Socket Layer).
Insira uid=<Lifesize extension> como o Bind DN (Distinguished Name).
Insira a senha fornecida pelo Lifesize.

3. Clique em Salvar.

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!

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!

Polycom HDX series
1. Insira o endereço IP do dispositivo em seu navegador. Insira seu nome de usuário e senha.
2. Clique em Configurações de Admin e navegue para Rede > Rede IP.

3. Configure o seguinte:
Habilite IP H.323.
Habilite o Nome do H.323. Essa é a extensão do dispositivo.
Insira a Extensão do H.323. Essa é a extensão do dispositivo.
Selecione Especificar como campo Usar Gatekeeper.
Habilite Autenticação e insira a extensão no campo Nome do Usuário.
Insira o Endereço IP do Gatekeeper no campo Endereço IP do Gatekeeper Primário.
Habilite o H.460 Firewall Traversal.

4. Clique em Atualizar.

Configure o LDAP
1. Navegue até Serviços Globais > Servidores de Diretório.

2. Configure o seguinte:
Habilite LDAP.
Insira ldapexport.lifesizecloud.com como endereço do servidor.
Insira a Porta do Servidor.
Insira o Nome do Grupo.
Insira o Grupo Padrão.
Insira o Base DN (Nome Distinto). Por exemplo, 0 = cloud, dc = lifesize, dc = com.
Selecione Básico como Tipo de Autenticação.
Insira o Bind DN (Nome Distinto). Por exemplo, uid=<extension>.

3. Clique em Atualizar.

Cisco TelePresence SX20 e Codec série C
1. Insira o endereço IP do dispositivo em seu navegador. Insira seu nome de usuário e senha.
2. Navegue até Configuração > Configuração do Sistema > H323.

3. Na seção NAT, selecione Desativar para o Modo.
4. Configure o seguinte e clique em Salvar depois de cada opção:
Selecione Gatekeeper para CallSetup Mode.
Selecione Dyamic para PortAllocation.
Insira o nome em LoginName. Essa é a extensão do dispositivo.
Selecione Ativado para o modo.
Insira a Senha.
Insira o endereço do Gatekeeper.
Selecione Manual para Discovery.
Insira a extensão do dispositivo nos campos IE164 e ID.

Ativando o erviço de lita telefônica
1. Insira o endereço IP do dispositivo em seu navegador. Insira seu nome de usuário e senha.
2. Navegue até Configuração > Configuração do Sistema > Servidor de lista telefônica.

3. Deixe o campo ID em branco e selecione TMS como o Tipo.
4. No campo URL, digite a extensão e a senha no seguinte formato: http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?
token=extension_password
5. Clique em Salvar.

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!

Personalize seu Lifesize Phone HD.
Para clientes do Lifesize em nuvem com Lifesize Phone HD conectado a um sistema de sala Lifesize Icon, é possível personalizar papel de
parede, layout e fusos horários na tela inicial do Lifesize Phone HD por meio da página Sistemas de sala no console de administrador
Lifesize.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Sistemas de sala no menu de navegação.

3. Marque a caixa de seleção ao lado do telefone que você deseja personalizar. Você pode selecionar múltiplos telefones clicando na
caixa de seleção ao lado de cada nome associado a um Lifesize Phone HD. Clique em Personalizar Phone HD.
4. Na guia Papel de parede, selecione um papel de parede predefinido ou faça upload de um papel de parede personalizado.
OBSERVAÇÃO: formatos de imagem suportados: JPEG, PNG e imagem com tamanho máximo de 1MB e resolução mínima de
800 x 480px.
5. Na guia Layout, você pode personalizar o layout, selecionando um layout de 4 botões com data/hora, um layout de 6 botões e um
layout de 8 botões. Existem vários botões para você escolher:

Chamada

Saúde

Calendário

Reuniões

Câmera

Minhas Informação

Discagem rápida

Presente

personalizada

Recentes

Teclado

Dormir

Diretório

Iniciar

Não Perturbe

Volume

Favoritos

6. Na guia Fusos horários, você pode procurar e configurar um fuso horário predefinido ou criar um nome de fuso horário
personalizado. Você também pode ativar/desativar cada fuso horário clicando o botão de alternância Ligar/Desligar.
7. Clique em Salvar.
Assista o vídeo a seguir para obter mais informações sobre como personalizar o Phone HD.

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

Gerenciar calendários
Administradores podem gerenciar calendários para todos os sistemas de sala em sua conta Lifesize na página
sala do Console de administrador.

Sistemas de

OBSERVAÇÃO: antes de inscrever um Icon no calendário, certifiquese de configurar a integração de calendário e emparelhar seu Icon à
sua conta Lifesize.
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Sistemas de sala no menu de navegação.

3. Clique no nome do Sistema de sala que deseja gerenciar. A janela de configurações avançadas aparece.
4. Selecione a guia Calendário . Para procurar e inscrever seu Icon em um calendário, clique em Inscrever. Caso já esteja definida,
a inscrição do calendário atual aparecerá.
5. Caso seja a configuração inicial, selecione o seu provedor de calendário e siga as instruções abaixo. Após a configuração inicial,
você poderá pesquisar os calendários da sua empresa. Selecione o calendário que você deseja e clique em Inscrever.
6. Caso deseje alterar o calendário, clique em Cancelar e comece de novo.
Saiba mais sobre notificações de reunião e outras Perguntas Frequentes sobre o calendário

Intruçõe de configuração inicial para o Microoft Office 365
1. Selecione Office 365 entre os serviços de calendário propostos pelo assistente inicial e faça login no Office 365 com a conta do
seu administrador principal.
2. Na tela seguinte da Microsoft, autorize o Lifesize Calendaring Service a ter acesso apenas para leitura aos dados de diretório e
calendários das caixas de entrada do Office 365.Observação: o Lifesize não possui permissão de escrita em nenhuma
circunstância.
3. A configuração inicial do recurso Icon Calendaring está completa. Selecione qual Office 365 Room Resource está designado para
esse Icon e, em seguida, clique em Inscrever. A mensagem "Inscrição bemsucedida" é exibida. Clicar em Voltar para sistemas
de vídeo faz você retornar para o Console de administrador.
Para a configuração inicial, você precisará das credenciais de administrador para sua conta do Microsoft Office 365

Intruçõe de configuração inicial para o Microoft xchange
2013/2016 local
1. Selecione Microsoft Exchange entre os serviços de calendário propostos pelo assistente inicial. Faça login no Exchange com a
conta de administrador do Exchange ou com uma Conta de serviço (desenvolvedor) com Privilégios de representação. A
conta precisa ter privilégios de representação para obter convites de reunião para outros usuários. O Serviço de calendário tenta
localizar o servidor Exchange usando o processo de detecção automática. Para informações sobre a Detecção automática,
clique aqui.
2. Depois que a conexão com o servidor Exchange for concluída, selecione qual Room Resource (chamado de "Caixa de correio de
sala" pela Microsoft) será atribuído a esse Icon e clique em Inscrever.
3. Na página de solicitação de confirmação, clique novamente em Inscrever. A mensagem de "Inscrição bemsucedida" será
exibida. Clicar em Voltar para sistemas de vídeo faz você retornar para o Console de administrador.
4. Se você deseja alterar o calendário, clique em Cancelar e comece de novo.
Para o Microoft xchange erver 2013/2016

Para a configuração inicial, você precisará das credenciais de administrador para a conta Microsoft Exchange Server com privilégios de
representação. Saiba mais.

4. Se você deseja alterar o calendário, clique em Cancelar e comece de novo.
Para o Microoft xchange erver 2013/2016

Para a configuração inicial, você precisará das credenciais de administrador para a conta Microsoft Exchange Server com privilégios de
representação. Saiba mais.

Menagen na tela no Microoft Office 365 e Microoft xchange 2013/2016 locai
Para permitir popups com mensagens na tela no sistema de sala de reunião do Lifesize Icon, os seguintes comandos do Windows
PowerShell são necessários.Saiba mais.
Inicie o Exchange/O365 PowerShell como administrador e execute os seguintes comandos:
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Intruçõe de configuração inicial para o Google G uite
Observação: para a configuração inicial, você precisará ativar as APIs do G Suite para que o Lifesize possa se comunicar com o serviço
do Google.Saiba mais.

1. Selecione o G Suite entre os serviços de calendário propostos pelo assistente inicial. Faça login no G Suite com a conta do seu
administrador principal.
2. Na tela seguinte do Google, autorize o Lifesize Calendaring Service a ter acesso apenas para leitura aos dados de diretório e
calendários das caixas de entrada do G Suite.Observação: o Lifesize não possui permissão de escrita em nenhuma
circunstância.
3. A configuração inicial do recurso Icon Calendaring está completa. Selecione qual Room Resource do G Suite está designado para
esse Icon e, em seguida, clique em Inscrever. A mensagem "Inscrição bemsucedida" é exibida. Clicar em Voltar para sistemas
de vídeo faz você retornar para o Console de administrador.
Depois de configurar a integração do calendário, você poderá acrescentar o Lifesize Icons ao serviço de calendário.
Por padrão, o nome do organizador é exibido no calendário. Se quiser que o nome da reunião também seja exibido,siga estas etapas.Essa
permissão é definida para cada sala, e a mudança só é aplicada às reuniões seguintes.
Ao procurar por um calendário, apenas o início da linha de pesquisa será mostrada. Por exemplo, em uma busca por Sarah
Smith: Sarah aparecerá como resultado, ssmith aparecerá como resultado, mas Smith não aparecerá.
Se você receber uma mensagem de erro ao procurar uma sala no calendário, contate o administrador de sistema para garantir que as
permissões estejam configuradas corretamente.

Saiba mais sobre notificações de reunião e outras Perguntas Frequentes sobre o calendário.

Gerenciamento de sala Dash

Gravações
Lifeize Record and hare
Quando está ativado na sua conta Lifesize, o Record and Share permite que os usuários da sua empresa gravem reuniões e compartilhem
um link para a gravação com outras pessoas. Para configurar opções de gravação e definir permissões de compartilhamento, vá para
Configurações da conta, selecione a guia Configurações gerais e role até Record and Share. Saiba mais.
Saiba mais sobre gravações de chamadas e reuniões.
Saiba mais sobre como ver, gerenciar e compartilhar gravações.

Fazer upload da gravação
Se você deseja compartilhar vídeos que não foram gravados usando o Lifesize, o recurso de upload permite usar um navegador da web
para fazer upload de um arquivo de vídeo na sua biblioteca de gravações do Lifesize. Depois que o upload estiver concluído, o vídeo será
processado e formatado corretamente para compartilhamento no seu Feed de gravações Um administrador do Lifesize pode gerenciar
todas as gravações na biblioteca de Gravações na sua conta Lifesize. Somente administradores e superusuários do Lifesize podem fazer
upload de gravações.
1. Vá para Gravações > Feed de gravações.
2. Clique emFazer upload.
3. Arraste e solte seu arquivo ou clique para procurar arquivos. Faça upload apenas de arquivos MP4 com tamanho máximo de 5 GB.
4. Edite o título da sua gravação (opcional).
5. Clique em Fazer upload. O progresso do seu upload é exibido na página. Você pode navegar para fora da janela de upload a
qualquer momento e seu upload continuará em segundo plano, mas você não verá a porcentagem de progresso. OBSERVAÇÃO: o
tempo necessário para o upload varia de acordo com o tamanho do arquivo e a velocidade da internet.
6. Processamento: seu vídeo levará algum tempo para ser processado e seu progresso será exibido abaixo do botão Upload. O
número máximo recomendado de vídeos que podem ser enviados e processados de uma só vez é três. O tempo de
processamento é geralmente de uma hora por GB.
7. Uma vez concluído, o arquivo é exibido no Feed de gravações. Vá para

para editar as propriedades de gravação e vá para

para selecionar quem pode ver a gravação:
Usuários específicos: esta é a configuração padrão. Comece a digitar o nome de um usuário e selecione no menu suspenso.
Toda a conta: selecione esta opção para compartilhar com todos os usuários em sua conta.

Configurar o Live Stream
Lifesize Live Stream é ideal para empresas que querem exibir reuniões de empresa, atualizações executivas e sessões de treinamento ao
vivo. Administradores podem habilitar o Lifesize Live Stream, criar eventos ao vivo e baixar as gravações. O proprietário da reunião Live
Stream ou moderador pode abrir a reunião para participação com perguntas e respostas e gerenciar respostas às perguntas enviadas
pelos participantes em tempo real.
Todos os eventos Live Stream são gravados e estão temporariamente disponíveis para download na guia de gravações. Saiba mais
sobre como gerenciar e compartilhar gravações de eventos Live Stream.
OBSERVAÇÃO: a opção de Perguntas e Respostas não é suportada em dispositivos móveis.

Configurar um evento Live tream
1. Entre no console de administrador.
2. Clique em

Reuniões no menu de navegação.

Caso deseje adicionar uma nova reunião, clique em Criar reunião e complete as informações necessárias na guia Geral e na guia
Funções para definir a reunião. O nome da reunião não pode ficar em branco.
Ao editar uma reunião, clique no nome da reunião para editar seus detalhes.

3. Clique na guia de Transmissão e então selecione e insira as informações necessárias.
a. Clique em Habilitar transmissão ao vivo.
b. Para incluir perguntas e respostas ao vivo, clique em Habilitar perguntas.
c. Se você não quer aprovar perguntas antes de publicálas, habilite a caixa de seleção Aprovação automática de todas
as perguntas. Com esta opção, todas as perguntas enviadas através do painel de perguntas e respostas serão visíveis
para os participantes do evento Live Stream.
d. Selecione as Permissões de visualização para permitir a participação do usuário na reunião:
Público – qualquer um que tem o link pode assistir o evento ao vivo.
Privado – você deve especificar uma senha. Somente aqueles que digitarem a senha após a adesão poderão ver o evento
Live Stream. Essa configuração é recomendada para restringir o evento Live Stream a apenas aqueles que pretendem
participar. OBSERVAÇÃO: esta senha é diferente da senha da reunião.
Somente para o grupo – somente os membros do seu grupo podem assistir o evento ao vivo.

e. Copie o link gerado na guia de Streaming e a senha, se aplicável, e envie para o proprietário da reunião para que seja
incluído no convite a reunião. Clicar em

para copiar o link não inclui o código de acesso.

4. Clique em Salvar. OBSERVAÇÃO: quando você está adicionando uma nova reunião, o link só fica disponível depois que você
clica em Save.
Assista ao vídeo a seguir para obter mais informações sobre o Lifesize Live Stream.

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

Gerenciar a transmissão ao vivo
Depois de ativar o Lifesize Live Stream, você poderá ver os detalhes sobre cada evento criado, exibir os dados dos eventos passados e
em tempo real, e baixar relatórios do Live Stream e gravações.
Quando um evento é criado ao vivo no console de administrador, os seguintes detalhes aparecem na guia Live Streams da página de
reuniões.
O nome da reunião
O Link para o evento ao vivo
Permissões definidas para o evento (público, somente para o grupo, ou privado)
Status Ao vivo? — informa se existe uma transmissão em andamento e, caso esteja ao vivo, o número de espectadores no evento
Histórico– clicar no nome do evento da Live Stream exibirá os detalhes da Live Stream da sala de reunião selecionada.

xiir hitórico de tranmião ao vivo
Na guia Live Streams, clique no nome da reunião Live Stream para exibir os eventos detalhados de uma sala de reuniões específica. Os
detalhes do histórico incluem: data, hora e duração de cada evento individual, bem como o número de espectadores para esse evento.
Clique no ícone de informações na coluna de relatórios para ver os detalhes do histórico e baixar o relatório.
Clique no nome do evento da Live Stream na coluna de relatórios para ver os detalhes do histórico e baixar o relatório.

Detalhe da tranmião ao vivo do evento
O relatório de detalhes ao vivo lista todos os participantes que compareceram ao evento ao vivo. Acesso ao link de reunião ao vivo está
incluído neste relatório. Clique em Exportar para baixar o relatório.

aixar uma gravação do Live tream
Todas os eventos Live Stream são gravados. Após o término de um evento ao vivo a gravação é salva temporariamente na conta do
proprietário. Se você não adquiriu horas no Lifesize Record and Share e deseja salvar permanentemente as gravações ao vivo para
armazenar ou compartilhar, o proprietário da gravação precisa baixála assim que ela fica disponível na página de gravações.
1. Para baixar a gravação, vá até Ver gravações e abra a gravação.
2. Clique em

na parte inferior da tela.

Se você ainda não habilitou o Lifesize Live Stream para a sua empresa, aprenda como configurar o Live Stream.
Se você é um moderador, saiba mais sobre moderar um evento ao vivo.

Ah não, página não encontrada!
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