Administratörskonsol
Använd den webbaserade administratörskonsolen på manage.lifesizecloud.com för att hantera användare, möten och rumssystem, samt för
att konfigurera globala inställningar.
Från administratörskonsolen kan du även övervaka användnings och kvalitetsmetrik såsom mötesdeltagande per användare och rum,
samtalslängd och systemanvändning från instrumentpanelen. Du kan även ladda ned detaljerade historik och aktivitetsrapporter.

Sätta igång
Välkommen till Lifesize!
Använd följande punkter för att snabbt komma igång med Lifesize.
Öppna nätverksportar
Konfigurera ditt konto

Se följande video för mer information om Lifesize administratörskonsol.

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

Behöver du ställa in ditt Lifesizekonferensrumssystem? Se Lifesize Iconhjälpen.

Konfigurera brandvägg
Wetjänt HTTP och HTTP-trafik
För normal HTTP och HTTPS webbtrafk på standardportar så är den föredragna metoden för att vitlista via underdomäner, specifikt genom
att tillåta utgående trafik till alla *.lifesizecloud.com och *.lifesize.com adresser i din webbproxyserver eller motsvarande nätverksapparat.
Lifesize listar underdomänerna den använder. Kunder kommer att meddelans minst sju (7) dagar innan en uppdatering från listan för
underdomäner.

Media och annan trafik
Lifesize upprätthåller ett DNSregister för alla delar av tjänster som kräver trafik utöver HTTP och HTTPS som innehåller alla offentliga IP
adresser för de tjänster som har samma portkrav. Lifesizeuppdateringar på dessa DNSregister med IPadresser ändras när ändringar
inträffar. Kunder kan konfigurera sina brandväggar en gång för att se DNSregistrerna och uppdatera sina konfigurationer på ett dynamiskt
sätt allt eftersom DNSregistrerna uppdateras. Många brandväggar implementerar förmågan på olika sätt. T.ex., Cisco ASAenheter kan
konfigureras genom att använda FQDN ACLfunktionen.
TimeToLive (TTL) i DNSregistret konfigureras baserat på förväntad frekvens av förändringar för varje tjänst. Medan olika brandväggar kan
ange ett DNSregisters livstid istället för att använda TTL så kan det orsaka anslutningsfel med Lifesizes molntjänst och rekommenderas inte.
Alla DNSregister för Lifesize finns i Route53tjänsten i Amazon Web Services (AWS). AWS Route53 distribueras över hela världen och är en
pålitligt och säker DNSimplentering med utmärkt prestanda.
Se Öppna nätverksportar för mer information om brandväggen.

Öppna nätverksportar
Allmänna intällningar för randvägg och prox
Följande tabell listar inställningarna för brandvägg och proxy som krävs för:
Lifesizesystemen och appar anslutna till Lifesizes molntjänst
Microsoft Skype för Business Online
Lokal Microsoft Lync 2013 och Skype for Business
Gästsystem från tredje part som använder SIP
Gästsystem från tredje part som använder H.323
Konfigurera din brandvägg så att den tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.
Notera : Följande portar bildar en statisk brandvägg med symmetrisk UDP aktiverad.
KällIP

Alla

Källportar

TCP: vilken som helst

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

Destinationsportar

TCP:80, 443

Beskrivning

Lifesizes webbtjänster och
andra webbtjänster som
används av Lifesizes
slutpunkter

TCP: 443, 3478
TCP: vilken som helst
Alla

UDP: vilken som helst

fwa.lifesizecloud.com

Alla

UDP: vilken som helst

UDP: vilken som helst

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

SIPtjänst

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

Medietjänst

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: vilken som helst

TURNtjänst, punkt till punkt
support för slutpunkter på
olika nätverk

TCP: 5060, 5061

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: 443, 3478, 30000
32000

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

WebRTC förmedlingstjänst

Alla

UDP: vilken som helst

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

Media förmedlingstjänst

Alla

TCP: vilken som helst

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

Närvaro och chattjänst

TCP: 3000050000

TCP: vilken som helst
Vilken kund som helst

UDP: vilken som helst

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
Edgeserver

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: 3000050000

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

Gatewaytjänst för Microsoft
Lync 2013 och Skype for
Business

Gatewaytjänst för Microsoft
Lync 2013 och Skype for
Business

Tunneltjänst för webbappar

Edgeserver

UDP: 5000059999

fwg.lifesizecloud.com

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: vilken som helst

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: vilken som helst

fwi.lifesizecloud.com

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: vilken som helst

UDP: 3000032000

Lync 2013 och Skype for
Business

Tunneltjänst för webbappar
och skrivbordsappar

TCP: 1720, 1000028000

TCP: vilken som helst
Alla

UDP: 3000050000

fwj.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

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

H.323tjänst

Nodserverar för befintlig
samtalshantering

Kundpecifika intällningar för randvägg och prox
Om du har integration för tredje parter som godkänts av Cisco® och Polycom®enheter så kommer du få en IPadress för en H.460server.
Konfigurera din brandvägg så att den tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.
Notera : Följande portar bildar en statisk brandvägg med symmetrisk UDP aktiverad.
KällIP

Källportar

DestinationsIP

Destinationsportar

Beskrivning

System från tredje part

UDP: 1719

Lifesize H.460server

UDP: 1719

H.460/RAS signalering

System från tredje part

TCP: vilken som helst

Lifesize H.460 server

TCP:1720

H.460/H.225.0/Q.931
signalering av
samtalsinställning

System från tredje part

TCP: vilken som helst

Lifesize H.460server

TCP: 2000020200

H.460/H.245 signalering av
samtalskontroll

System från tredje part

UDP: vilken som helst

Lifesize H.460server

UDP: 6768, 6769

H.460.19 multiplex
RTP/RTCPmedia. SRTP
används om tredje parts
enheten är konfigurerad att
använda kryptering.

System från tredje part

TCP: vilken som helst

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

Autentiserade LDAP
katalogtjänster (ickeTLS)

System från tredje part

TCP: vilken som helst

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

Autentiserade LDAP
katalogtjänster (TLS)

System från tredje part

TCP: vilken som helst

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

Autentiserade SOAP
katalogtjänster (HTTP)

System från tredje part

TCP: vilken som helst

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

Autentiserade SOAP
katalogtjänster (HTTP)

Underdomäner
Vissa brandväggssystem kan inte vitlista domänerna och du måste kanske därför vitlista alla underdomäner för hand.
För mer information om brandväggsinställningar, läs Öppna nätverksportar.

*.lifeizecloud.com
Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista *.lifesizecloud.com underdomäner:
Lista på underdomäner

Användning av underdomän

api.lifesizecloud.com

Tillgång till API i administratörskonsolen

calendarservice.lifesizecloud.com

Icon kalendertjänst

call.lifesizecloud.com

Ring migsida

callmanager.lifesizecloud.com

Molnwebbläsare/stationära klienter som stöder direktmedia

cdn.lifesizecloud.com

Automatisk programuppdatering för Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Datalagret

direct.lifesizecloud.com

För direktmedia

directory.lifesizecloud.com

Administratörskonsolens katalogtjänst

download.lifesizecloud.com

Ladda ner appen och uppdateringar

eblogin.lifesizecloud.com

Föråldrat

ecommerce.lifesizecloud.com

Ehandel

galapi.lifesizecloud.com

Dashstöd

guest.lifesize.com

Gästuppringning

images.lifesizecloud.com

Använd i administratörskonsolen

launch.lifesizecloud.com

Internet Explorer Webapp

live.lifesizecloud.com

Inspelningstjänst

local.lifesizecloud.com

Skrivbordstjänster

login.lifesizecloud.com

Logga in på webbappen

lync.lifesizecloud.com

Kompatibilitet med Skype for Business

manage.lifesize.com

Lifesize Cloudhantering, sammankoppling med Icon

manage.lifesizecloud.com

Administratörskonsol

mediastats.lifesizecloud.com

Statistik för kundens samtal

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Mikrotjänst för klient

mediastats.lifesizecloud.com

Statistik för kundens samtal

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Mikrotjänst för klient

outlook.lifesizecloud.com

Outlook plugin

phonehd.lifesizecloud.com

Konfiguration för HD Phone

present.lifesizecloud.com

Dela trådlöst på Dash

primlb.lifesizecloud.com

Chattjänst i appen

shop.lifesizecloud.com

Ehandel

software.lifesize.com

Licensserver som används av Lifesize Iconrumsystemmodeller

stream.lifesizecloud.com

Startpunkt för att se livestream

webapp.lifesizecloud.com

Webbapptjänst

webmodule.lifesizecloud.com

Skrivbordsklient

*.aptrinic.com
Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista *.aptrinsic.com underdomäner:
Lista på underdomäner

Användning av underdomän

app.aptrinsic.com

Gainsightsida på administrationskonsolen

websdk.aptrinsic.com

Gainsightsida på administrationskonsolen

esp.aptrinsic.com

Gainsightsida på administrationskonsolen

*.amazonaw.com
Följande underdomän bör endast inkluderas om du inte kan vitlista *.amazonaws.com underdomäner:
Lista på underdomäner

Användning av underdomän

s3uswest2.amazonaws.com

Appuppdatering och för att hämta Iconbakgrund

*.google.com
Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista
*google.comunderdomäner:
Lista på underdomäner

Användning av underdomän

accounts.google.com

Googleinloggning

apis.google.com

APIåtkomst

content.googleapis.com

APIåtkomst

Kontokonfigurering
Konfigurera din Lifesizeapp för att smidigt integrera Lifesize molnbaserade tjänst med din företagsmiljö.
Aktivera uppringning med epost
Microsoft Lync 2013 och Skype for Business 2015federation
Skype for Business Onlinefederation

Konfigurera kalenderintegrering
Lifesizeappen kan integreras med valfritt kalendersystem för epost. För att koppla Lifesize Iconsystem till kalendertjänsten i administratörskonsolen, måste integreringen
vara korrekt konfigurerad.
För att etablera integration så är det rekommenderat att ha en inkorg för rumssystem och ha en ordenligt uppsättning av referenser för din kalenderleverantör.
Läs mer om hur man skapar en brevlåda för rum i Microsoft® Office® 365
Läs mer om hur man skapar en brevlåda för rum i Microsoft® Exchange Server 2013 och 2016
Läs mer om hur du skapar en inkorg för rum i G Suite (tidigare känt som Google Apps for Work)

Din Lifesize Icon måste även vara kopplad till ditt konferensrum. Läs mer.

För Microoft Office 365 och Microoft xchange erver
För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365 eller Microsoft Exchange Serverkonto.
När du har integrerat kalendern kan du koppla Lifesize Iconenheter till kalendertjänsten.

För G uite (tidigare känt om Google App for Work)
För inledande installation så kommer du att behöva aktivera G Suit APIS för att Lifesize ska kunna kommunicera med Googletjänsten. Läs mer.
När du har integrerat kalendern kan du koppla Lifesize Iconenheter till kalendertjänsten.
Se följande video för mer information om hur du integrerar din kalender med Lifesizeappen.

Aktivera uppringning med epost
Konfigurera DNS SRVposter för att aktivera uppringning med epost för ditt företags Lifesizeanvändare.
I följande exempel styrs alla SIP och H.323samtal till alla @myCompany.comadresser om till lifesizecloud.com.
OBS:Alla avslutande punkter är avsiktliga och obligatoriska.
, SRVposter
_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
Lifesizeapparna stödjer miljöerna Skype for Business 2015 och Microsoft Lync 2013. Om din distribution inte konfigureras som en öppen
federation måste du lägga till lync.lifesizecloud.com som en extern partner. Du behöver även:
Ett offentligt utfärdat certifikat installerat på Edgeservern
För information om hur du konfigurerar din brandvägg, se avsnitten Microsoft Lync och Skype for Business i Öppna nätverksportar.
Uppdaterad SRVpost för din Lyncdomän

Microoft Lnc 2013-federation
Så här startar du federation mellan din Lync 2013server och Lifesize molnbaserade tjänst:
1. Logga in på Microsoft Lync klientdel eller server för standardutgåva och öppna kontrollpanelen för Microsoft Lync.
2. På Microsoft Lyncs serverkontrollpanel ska du välja Federation och extern åtkomst.
3. I fönstret Extern åtkomstpolicy aktiverar du extern användaråtkomst. Klicka på Redigera > Visa detaljer och markera
sedan Aktivera kommunikation med externa användare.
4. I fönstret Åtkomst till Edgekonfiguration ska du välja Aktivera federation och Aktivera upptäckt av partnerdomän.
5. I fönstret SIPexterna domäner lägger du till en ny domän som pekar på lifesizecloud.com. Tjänsten Åtkomst till Edge (FQDN)
kommer att vara lync.lifesizecloud.com.

Skype for Business Onlinefederation
Lifesize molnbaserade tjänst stödjer miljön Skype for Business Online.
Om din Skype for Business Onlinedistribution inte har konfigurerats som en öppen federation, måste du lägga till lifesizecloud.com som en
extern partner genom att logga in på admincentret för Skype for Business och lägga till lifesizecloud.com som en tillåten domän.
För information om hur du konfigurerar din brandvägg, se avsnittet Skype for Business Online i Öppna nätverksportar.
Det lokala nätverket där Skype for Businessklienten finns måste också tillåta utgående UDP.

Direktmedia
Direktmedia punkt-till-punkt amtal
En punkttillpunktanslutning är en kommunikationsväg mellan två noder eller slutpunkter. Punkttillpunktsamtal mellan Lifesizeklienter kan
vidarebefordra media (ljud, video och innehåll) via ditt företags nätverk eller direkt mellan ditt hemmakontor eller företagsnätverk istället för att
vidarebefordra media via Lifesizes molnbaserade service.
Punktillpunkt UTAN direktmedia

Punkttillpunkt MED direktmedia

Kommunikationsvägen mellan enheter förkortas när du ansluter via ditt företags nätverk, eller om du ansluter direkt mellan hemmakontor eller
andra lokala nätverk, när det är möjligt. Det sänker latensen och förbättrar samtalsprestanda. Du undviker onödig användning av din
internetanslutning med en mer direkt väg när du ansluter från samma plats eller campus när det ofta finns en mer logisk väg tillgänglig.
Signaltrafiken går fortfarande via Lifesizeservrarna i dessa punkttillpunkt scenarier, men de representerar bara en liten mängd data jämfört
med media i realtid.
Om punkttillpunkt samtalet eskalerar, eller om det finns ett behov av kodomvandling för videooch ljudformat (transcoding), så kommer
klienten att automatiskt vidarebefordra media till Lifesizes frontendservrar utan något dröjsmål eller avbrott.
Lifesize använder sig av en form av Interactive Connectivity Establishment (ICE) som automatiskt beslutar den bästa vägen för att dirigera
trafiken i punkttillpunktsamtalscenarier mellan Lifesizeklienter. ICE har ett logiskt tillvägagångssätt för att identifiera den bästa vägen för
media med minst antal hinder för att ta sig förbi. Hanteringstekniker som Session Traversal Utilities för NAT (STUN) och Traversal Using
Relay runt NAT (TURN) över både UDP och TCPanslutningar i sekvens betyder att ICE arbetar med en elimineringsprocess för att hitta den
optimala vägen för att dirigera media för ditt samtal.
Följande är den stegvisa process ett klientsamtal hos Lifesize går igenom med direktmedia när en anslutning ska upprättas:
OBS! Se Öppna nätverksportar (portar 3478 och 443) och IPadresser för mer information om hur du kontrollerar brandväggsinställningar för
direktmedia.
1. DIREKTMEDIA (Lokal media) Först försöker klienter att dirigera media direkt via det lokala nätverket över UDP utan att behöva gå
igenom en brandvägg för att nå peerklienten. Om denna mediaväg inte är möjlig så kommer systemet att försöka med följande
steg.
2. DIREKTMEDIA (STUN Reflexiv) Om inte en lokal väg är möjlig så försöker klienten att dirigera media över en UDPväg via den
lokala brandväggen och sen rakt igenom internet till brandväggen på andra sidan. Om denna process misslyckas försöker systemet
utföra följande steg.
3. DIREKTMEDIA (TURN via UDP)– Om varken direkta eller STUNreflexiva mediavägar är möjliga försöker klienten att ansluta via
UDPporten 3478 via den lokala brandväggen till den närmsta TURNservern för att dirigera (eller proxy) trafiken till klienten på andra
sidan, förbi Lifesizes frontservrar. Om denna process misslyckas försöker systemet utföra följande steg.
4. RELAYED (UDP) Om det inte är möjligt att etablera direkta mediaanslutningar (UDP 3478 utgående signal är blockerad,
direktmedia TURNservrar otillgängliga eller om det finns behov för kodomvandlig för video och ljudformat) då dirigerar klienten
trafik via Lifesizes frontservrar med UDP portar i 1000028000 omfånget.

4. RELAYED (UDP) Om det inte är möjligt att etablera direkta mediaanslutningar (UDP 3478 utgående signal är blockerad,
direktmedia TURNservrar otillgängliga eller om det finns behov för kodomvandlig för video och ljudformat) då dirigerar klienten
trafik via Lifesizes frontservrar med UDP portar i 1000028000 omfånget.
5. RELAYED (TURN via TCP)  Om utgående UDPanslutningar inte tillåts från det lokala nätverket dirigeras media via den lokala
bandväggen över TCP port 443 (TURN) till Lifesizes frontservrar och sedan till klienten på andra sidan.

För mer information om direktmediascenarier, kontakta Lifesizes tekniska support.

Kontoinställningar
Konfigurera inställningar för ditt Lifesizekonto från administratörskonsolen.
Klicka på

Kontoinställningar från navigeringsmenyn.

Kontouppgifter
Allmänna inställningar
Mötesinställningar
Inställningar för enhet
Filhämtningar
Engångsinloggning (om aktiverat)
Förfrågningar om sammanslagning

Kontouppgifter
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningar från navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Kontouppgifter .

Kontotyper och funktioner
Se din kontotyp, datum för förnyelse och alternativ för uppgradering samt hitta information om funktionerna på ditt konto.

Slå samman konton
En administratör för ett Lifesizegratiskonto eller ett demokonto kan begära att slå samman sitt konto med ett existerande Lifesizekonto.
Ange epostadressen för administratören för det Lifesizekonto du vill gå med i. Klicka på skicka förfrågan. När förfrågan skickats ändras
status till "väntande". För vidare information, se förfrågningar om sammanslagning.

Kontosupport
Du kan ge Lifesizekundtjänsten tillfällig åtkomst till ditt konto för att hjälpa till med felsökning. Detta görs genom att skapa en tillfällig kod för
åtkomst.

Allmänna inställningar
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningarfrån navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Allmänna inställningar.
Standardspråk: Välj standardspråk för ditt konto. Använd gruppspråket i följande scenarier:

För nya användare, standardspråket för appen är användarens systemspråk eller webbläsarens språk. Om system eller
webbläsarspråket inte går att hitta eller om språket inte stöds av Lifesize kommer standardgruppspråket att visas. Användare
kan välja att ändra språket i sina personliga appar till något av de språk som stöds.
Använd gruppspråket för att skicka notiser via epost för Iconhändelser. Alla rumssystem som övervakar notiser via epost
skickas på språket som angetts som gruppspråk om det är aktiverat och tillämpligt på ditt konto.

Chatt: Aktivera eller avaktivera chatt för alla användare på ditt konto.
Spela in och dela: Konfigurera inspelningsalternativ och ange delningsbehörigheter.

Tillåt inspelning: Tillåter inspelning av samtal, möten och livestreamhändelser.

Tillåt allmän delning av inspelningar: specificerar om användarna kan dela samtals och mötesinspelningar utanför
gruppen med en allmän länk. Ägaren till mötet eller inspelningen bestämmer åskådare inom Lifesizegruppen. OBS!
Inspelningar måste vara aktiverade på ditt konto.

Domänfilter: Begränsar nya användares konton till specifika domäner för extra säkerhet. För användare som försöker gå med i ditt
konto med en epostadress som inte matchar domänen uppstår ett fel. T.ex., om du anger @companyname.com i fältet förhindrar det
alla försök till att skapa ett nytt användarkonto såvida det inte är med den epostdomänen @companynamn.com. Som administratör
kan du automatiskt godkänna nya användare med auktoriserad epostadress och förhindra att nya användare utan auktoriserad e
postadress går med i ditt konto.

alla försök till att skapa ett nytt användarkonto såvida det inte är med den epostdomänen @companynamn.com. Som administratör
kan du automatiskt godkänna nya användare med auktoriserad epostadress och förhindra att nya användare utan auktoriserad e
postadress går med i ditt konto.

Integration av chatt: gör det möjligt att integrera med dina nuvarande konton för Microsoft Teams och Slack.

Mötesinställningar
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningarfrån navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Mötesinställningar.
Telefonnummer: Om ljudkonferenser är inkluderat i ditt abonnemang så har du alternativet att inkludera uppringningsnummer i dina
mötesinbjudningar.
Välj ett huvudnummer och upp till två valfria telefonnummer som ska visas i epost och kalenderinbjudningar samt på Ring migsidan
för gästanvändare. Om du inte väljer ett huvudnummer, visas det amerikanska telefonnumret som standard. Huvudnumret visas även i
Min profil i Lifesizeappen och på skärmen Min info i Lifesize Iconenheter och i Lifesizetelefoner.

Mötesinbjudningar: Välj vilka uppgifter som visas i dina mötesinbjudningar.

Visa lösenkoden för mötet på alla mötesinbjudningar: Ett alternativ för att visa lösenkoden i alla mötesinbjudningar även om du
inte är mötesägaren. Lösenkoder är valfria och krävs inte för möten. OBS!Mötesägarna kommer alltid att se lösenkoden. Om
lösenkoden är dold måste andra deltagare kontakta mötesägaren för skyddade möten.
Andra sätt att ringa: Ett alternativ för att lägga till en länk för andra sätt att ringa på.
Skype for Business: Ett alternativ som inkluderar en länk för att gå med i ditt möte via appen Skype for Business (tillägg för Skype for
Business krävs).
Ring från ett konferensrum: Ett alternativ för att lägga till uppgifter om hur man går med i ett möte från ett Lifesizekonferensrum.

Möteslayout: Välj standardlayout för alla samtal och möten.

Möteslayout: Välj standardlayout för alla samtal och möten.
Alternativ 1:visa alltid den aktiva talaren i ett större område på layouten.
Alternativ 2: visa alla deltagare i lika stora områden fram till att fyra deltagare har gått med, aktivera sedan ett större områden för den
som talar.

Inaktiva möten: Ställ in antalet dagar innan inaktiva möten löper ut och raderas automatiskt.
För att hålla din Lifesizekatalog organiserad så ger vi dig en rensningsfunktion som automatiskt raderar inaktiva möten.
Du kan ange antalet dagar du vill spara ett möte efter dess senaste aktivitet. Nya konton har noll dagar som standard. Du kan ställa
in antalet dagar på upp till 365. Obs! Om du ställer in antalet dagar på noll sparas dina möten på obestämd tid.
En löper ut snartetikett visas bredvid möten som löper ut inom sju dagar eller antalet dagar du har ställt in om det är mindre än sju
dagar. Mötet raderas när mötet löper ut. En kallelse in i mötesrummet återställer det till aktivt möte. Om du håller muspekaren över
etiketten visas antalet dagar som är kvar innan mötet löper ut. Använd sökfunktionen för att hitta möten som löper ut snart genom att
ange "löper ut" i sökfältet.
När du ändrar intervallen för utgångsdatum till en kortare intervall så visas ett bekräftelsefönster med en lista över möten som
kommer att raderas som resultat av förändringen. För att radera inaktiva möten, klicka på Radera. Om du inte vill radera ett möte,
klicka på avbryt och använd sedan mötet genom att kalla in andra eller som en chatt. Det här återställer klockan för utgångsdatumet.
Om intervallen för utgångsdatum är mindre än sju dagar kommer en etikett att dyka upp med exakt antal dagar som du angav för
intervallen.
Ett möte utan senast använtdatum raderas inte. Till exempel, om du skapar ett möte där du varken ringer eller använder
chattfunktionen så har det mötet inte ett senast använtdatum.

Iconinställningar
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningar från navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Iconinställningar.
Aktivera aviseringar om Lifesize Iconhändelser: Ange en epostadress dit Lifesize kan skicka aviseringar om systemhändelser . Du kan
ange din egen epostadress eller ett dedikerat konto som skapats speciellt för att ta emot varningar. Du bör även överväga att skicka varningar
direkt till ditt ärendesystem.
Anpassade bakgrunder för Icon: Välj den bakgrund du föredrar för Lifesize Icon, eller välj Ingen bakgrund. Om du föredrar en egen
bakgrundsbild istället för standardbilden, bläddra till valfri bildfil och ladda upp den. Bildfilen måste vara i PNGformat. Mer information finns i
Anpassa dina Lifesize Iconsystem.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Aviseringar om Lifesize Iconhändelser
Lifesize gör det enkelt att proaktivt övervaka hälsan på dina Lifesize Icons. Lifesize övervakar användningstillstånd och varnar via e
postmeddelanden direkt när varningsvillkor upptäcks. Aviseringar ställs in i administratörskonsolen.
Lifesize varnar om följande uppstår:
Händelstyp

Beskrivning

Frånkopplad

Denna Lifesize Icon har varit offline längre än 3 minuter.

Frånkopplad
Mikrofonen är urkopplad

Denna Lifesize Icon har varit offline längre än 40 minuter efter att en
uppgradering av programvaran startade.
Mikrofonen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Skärmen är urkopplad

Skärmen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Telefonen är urkopplad

Telefonen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

SIP2registreringen
misslyckades

SIPregistrerare 2 har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Stor förlust av ljudpaket

Ljudpaketförluster större än 3 % skedde under samtalet.

Kritisk förlust av ljudpaket
Stor förlust av videopaket
Kritisk förlust av videopaket

Ljudpaketförluster på 100 % skedde under samtalet.
Videopaketförluster större än 3 % skedde under samtalet.
Videopaketförluster på 100 % skedde under samtalet.

Aktivera avieringar
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningar från navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Iconinställningar och sedan Aktivera aviseringar.
4. Ange den epostadress som Lifesize ska använda för att skicka varningar.
5. Klicka på Uppdatera.
Tips: Överväg att skicka epostmeddelanden till ett särskilt epostkonto. För stora organisationer med flera Icons, överväg att skicka e
postmeddelanden till ett ärendesystem.
OBS! Du kan när som helst kontrollera status för en Icon genom att gå till sidan Rumssystem i administratörskonsolen.
Se avsnittet Öppna nätverksportar för att bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till den valda destinationsporten
för övervakning av Lifesize Icon.

Anpassa dina Lifesize Iconsystem
Om du har Lifesize Iconsystem anslutna till Lifesize molnbaserade tjänst kan du ladda upp en anpassad bakgrundsbild.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningarfrån navigeringsmenyn.

3. Välj fliken Iconinställningar.
4. Bläddra till avsnittet med Icon Custom bakgrunder och välj Anpassad bakgrund och släpp filen för att ladda upp eller klicka
på Bläddra och hitta bildfilen.
Filen måste vara i PNGformat.
5. Klicka på Uppdatera för att överföra filen till dina Lifesize Iconsystem.
Alla dina Lifesize Iconsystem visar den anpassade bakgrundsbilden när du inte är i ett samtal. När en användare trycker på en knapp på
Lifesizetelefonen eller fjärrkontrollen visar systemet den lokala kameravyn. Om du har dubbla skärmar i mötesrummet har båda skärmarna
den anpassade bakgrunden.
För att ändra bild laddar du en ny anpassad bakgrundsbildfil.
För att ta bort bilden från dina Lifesize Iconsystem väljer du Ingen bakgrund och klickar sedan på Uppdatera.

MSI för Lifesizeskrivbordsappen
å använder du och anpaar intallationen för Lifeize Window (MI)
Ladda ner den konfigurerbara MSIfilen för Windowsdistribution av nya Lifesizeskrivbordsappen på http:/download.lifesizecloud.com
/download?platform=msi.
När den körs så kopierar MSIfilen thelifesize_app.exe och de (inbäddade) settings.json filerna till %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer
mappen. Den infogar också en "Kör"nyckel till Windowsregistret och kör detta installationsprogram när du loggar in.
Nästa gång användaren loggar in (efter omstart eller utloggning) så körs lifesize_app.exe och installerar Lifesizes applikation på
%LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Lifesizeapplikationen kör sen själv och kopierar settings.json filen från %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer till %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettingsmappen innan den sätter igång med inställningarna. Tidsstämplen på
settings.json filen är inte aktuellt datum/aktuell tid vilket visar att denna process genomförts.
För att kunna ändra standardinställningarna, kan en ITorganisation demontera MSI med "dark.exe" och ändra inställningarna som är
inbäddade. Vi kan också erbjuda WIXkällan och/eller .wixobj filen så att du bara behöver linking/light.exe (inte compiling/candle.exe) .
Kom ihåg att MSIinstallationsprogrammet enbart är ett medium för att distribuera installationsprogrammet för appen. Appen installeras ändå
på %LOCALAPPDATA% via installationsprogrammet i %PROGRAM FILES% mappen och uppdateras inom %LOCALAPPDATA% som
vanligt.

xempel
Det här är ett av många sätt att "redigera" .MSIfilen som sedan kan distribueras med anpassade inställningar över en hel verksamhet. Det
här bifogas som ett exempel/riktlinjer för ITavdelningen som det är, eftersom den här delen är standard och inte specifik för Lifesize.
Steg

Kommando

Ladda ner och installera WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Lägg till WiX Toolset sökvägen till systemsökvägen

ställ in path=%path%;%WIX%\bin

Ladda ner Lifesize MSI till en specifik sökväg, t.ex. c:\msi\Lifesize.msi
Gå till mappen där MSI laddades ner

cd c:\msi

Extrahera innehållet och WiX källfilen från msi (använd dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Redigera .\File\settings.jsonfilen som avsett. Se till att du inte gör sönder JSONformatet.

Bearbeta och sammanställ WiXkällfilen

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Länka, bind och skapa nya installationsprogrammet för Windows (MSI)

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

Du kommer att ha ett nytt Windowsinstallationsprogram (MSIfil) med dina anpassade inställningar som kan distribueras till resten av
verksamheten. Du kanske vill signera din nyskapade MSIfil genom att använda ditt egna certifikat och signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI för Lifesizeskrivbordsappen
å använder du och anpaar intallationen för Lifeize Window (MI)
Ladda ner den konfigurerbara MSIfilen för Windowsdistribution av nya Lifesizeskrivbordsappen på http:/download.lifesizecloud.com
/download?platform=msi.
När den körs så kopierar MSIfilen thelifesize_app.exe och de (inbäddade) settings.json filerna till %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer
mappen. Den infogar också en "Kör"nyckel till Windowsregistret och kör detta installationsprogram när du loggar in.
Nästa gång användaren loggar in (efter omstart eller utloggning) så körs lifesize_app.exe och installerar Lifesizes applikation på
%LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Lifesizeapplikationen kör sen själv och kopierar settings.json filen från %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer till %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettingsmappen innan den sätter igång med inställningarna. Tidsstämplen på
settings.json filen är inte aktuellt datum/aktuell tid vilket visar att denna process genomförts.
För att kunna ändra standardinställningarna, kan en ITorganisation demontera MSI med "dark.exe" och ändra inställningarna som är
inbäddade. Vi kan också erbjuda WIXkällan och/eller .wixobj filen så att du bara behöver linking/light.exe (inte compiling/candle.exe) .
Kom ihåg att MSIinstallationsprogrammet enbart är ett medium för att distribuera installationsprogrammet för appen. Appen installeras ändå
på %LOCALAPPDATA% via installationsprogrammet i %PROGRAM FILES% mappen och uppdateras inom %LOCALAPPDATA% som
vanligt.

xempel
Det här är ett av många sätt att "redigera" .MSIfilen som sedan kan distribueras med anpassade inställningar över en hel verksamhet. Det
här bifogas som ett exempel/riktlinjer för ITavdelningen som det är, eftersom den här delen är standard och inte specifik för Lifesize.
Steg

Kommando

Ladda ner och installera WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Lägg till WiX Toolset sökvägen till systemsökvägen

ställ in path=%path%;%WIX%\bin

Ladda ner Lifesize MSI till en specifik sökväg, t.ex. c:\msi\Lifesize.msi
Gå till mappen där MSI laddades ner

cd c:\msi

Extrahera innehållet och WiX källfilen från msi (använd dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Redigera .\File\settings.jsonfilen som avsett. Se till att du inte gör sönder JSONformatet.

Bearbeta och sammanställ WiXkällfilen

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Länka, bind och skapa nya installationsprogrammet för Windows (MSI)

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

Du kommer att ha ett nytt Windowsinstallationsprogram (MSIfil) med dina anpassade inställningar som kan distribueras till resten av
verksamheten. Du kanske vill signera din nyskapade MSIfil genom att använda ditt egna certifikat och signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI för tilläggsprogrammet Microsoft Outlook
å använder du tilläggprogrammet för Microoft Outlook i Lifeize, intallationpaket (MI)
MSIfilen gör det enkelt att distribuera tilläggsprogrammet för Microsoft Outlook i Lifesize genom hela verksamheten. Väl installerad
uppdateras den automatiskt. Ladda ner MSIfilen för Windowsdistribution och det nya tilläggsprogrammet för Outlook från
administratörskonsolen.
När den körs så kommer MSI kopiera setup.exe, outlook.bat och outlook.vbs filer till %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook Installer
mappen. Den kommer också att infoga en "kör"nyckel i Windows HKLMregister som kör installationsprogrammet när någon loggar in på
maskinen.
Nästa gång en användare loggar in (eller startar om eller loggar ut), så körs setup.exe och laddar ned VSTOmanifestet och installerar
tillägget i en VSTO ClickOnce (GUIDnyckel)mappen i %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. När Outlook körs, så kommer den ladda
tilläggsprogrammet från denna plats. ClickOnce uppdaterar tilläggsprogrammet automatiskt när den upptäcker en ny version på
https://outlook.lifesizecloud.com.

SSOkonfiguration
Innan du örjar
Kontrollera att ditt Lifesizeabonnemang innefattar SSO.
Bekräfta att ditt företag använder en SAML 2.0kompatibel IdP eller identitetsramverk. Du måste kunna konfigurera dina inställningar för identitetsplattform för att registrera Lifesize som en betrodd app.

1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Kontoinställningar från navigeringsmenyn.

3. Välj fliken SSO .
Lifesizeappen stödjer enkel inloggning (Single Sign On – SSO) med ett SAML 2.0kompatibelt ramverk för identitetsleverantör (IdP). Konfigurera och verifiera inställningarna för
identitetsleverantören för att aktivera enkel inloggning.

Vad vill du göra?
Konfigurera i Lifesize administratörskonsol
Konfigurera med AD FS
Konfigurera med Okta Identity Management
Konfigurera med Microsoft Azure

Konfigurera administratörskonsolen
Konfigurera dina IdP-intällningar
Konfigurationen kan variera beroende på IdP. Lifesize kräver dessa inställningar i din IdP:
URL för Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Attributnamn eller påståenden (förnamn, efternamn, epostadress) som måste matcha de i Lifesizeappen. Obs! Följande format krävs för namn
ID:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
EnhetsID: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
URL som din IdP använder för att ta emot begäran om enskild inloggning. Denna URL måste matcha värdet i fältet InloggningsURL i Lifesize
appen (Avancerade inställningar > SSOintegration).
Standardvidarebefordringstillstånd: Matchar fältet Vidarebefordringstillstånd i Lifesizeappen. Obs! Fältet Vidarebefordringstillstånd fylls i
efter att du angett dina inställningar och klickat på Testa i Lifesizeappen. Se Konfigurera SSO nedan.
X.509 kodat säkerhetscertifikat:

START CERTIFIKAT
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
SLUT CERTIFIKAT

Konfigurera O i Lifeize-appen

1. Logga in i Lifesizeadministratörskonsolen.
2. Klicka på ditt profilnamn och välj Avancerade inställningar > SSOkonfiguration och fyll i följande fält:
Utfärdare av identitetsleverantör: En unik identifierare för din IdP som är tillgänglig i ditt gränssnitt för IdPkonfiguration.
InloggningsURL: Den URL där din IdP tar emot begäran för enskild inloggning.
X.509certifikat:Den kodade information för ditt säkerhetscertifikat som din IdP genererar.

Utfärdare av identitetsleverantör: En unik identifierare för din IdP som är tillgänglig i ditt gränssnitt för IdPkonfiguration.
InloggningsURL: Den URL där din IdP tar emot begäran för enskild inloggning.
X.509certifikat:Den kodade information för ditt säkerhetscertifikat som din IdP genererar.
Förnamn, Efternamn och Epostadress: Attribut som SAML använder för att identifiera användare. Din IdP skickar dem till Lifesize
inloggningstjänst och inloggningstjänsten använder dessa attribut för att skapa ett konto för varje användare.

2. När du har konfigurerat dina inställningar för IdP och Lifesizeappen klickar du på Testa för att bekräfta din konfiguration. Dina
inställningar verifieras mot din IdP.
3. När testet har lyckats klickar du på Uppdatera för att aktivera SSO.
4. Kopiera URL:en från fältet Vidarebefordringstillstånd och ange den sedan som inställning för standardvidarebefordringstillstånd i
din IdP. Obs! Fältet Vidarebefordringstillstånd fylls i när du har angett dina inställningar och klickat på Testa i Lifesizeappen.
Konfiguration av vidarebefordringstillstånd krävs för att det IdPinitierade flödet ska fungera korrekt för Lifesizeappen.

Konfigurera med AD FS
Dessa instruktioner förutsätter att du använder identitetsramverket Microsoft Active Directory Federated Service (AD FS) 2.0. Om du
använder en senare version ska du se till att Intranet Forms Authentication är aktiverat ( (Autentiseringspolicyer > Primär
autentisering > Intranet Forms Authentication).

Konfigurera AD F
1. Logga in på din AD FShanteringskonsol.
2. I det vänstra navigeringsfönstret markerar du Förlitande partförtroende. I det högra navigeringsfönstret klickar du på Lägg till
förlitande partförtroende.
3. Klicka på Start.
4. I Välj datakälla väljer du Ange data om förlitande part manuellt.
5. I Ange visningsnamn anger du ett namn (till exempel Lifesize Cloud) för den förlitande parten du skapar (plus anteckningar).
6. Välj AD FS 2.0profil.
7. Gå till Tjänst > Certifikat.
8. Välj Certifikat för tokensignering och högerklicka för att öppna Egenskaper. I certifikatets informationsfönster, exportera till en
Base64 CERfil.
9. Öppna Base64 CERfilen i en textredigerare och klistra in innehållet i avsnittet för X.509certifikat i administrtörspanelen och se till
att inkludera Start och Slut sektionerna.
10. Kopiera och spara Lifesize X.509säkerhetscertifikatet i en fil som heter lifesize.crt.
START CERTIFIKAT
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

UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
SLUT CERTIFIKAT

11. I AD FS > Konfigurera certifikat använder du knappen Bläddra för att hitta certifikatet och överföra det. Klicka sedan på Nästa.
12. I Konfigurera URL väljer du Aktivera support för SAML 2.0 WebSSOprotokollet och anger denna URL:
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. I Konfigurera identifierare anger du denna URL i Identifierare för förlitande partförtroende och ser till att inkludera det avslutande
snedstrecket /:
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Klicka på Lägg till för att flytta identifieraren i visningslistan och klicka sedan på Nästa.
15. I Välj utfärdande auktoriseringsregler väljer du Tillåt alla användare att få åtkomst till denna förlitande part. Sedan klickar du på
Nästa.
16. I Redo att lägga till förtroende granskar du inställningarna och klickar sedan på Nästa för att lägga till det förlitande partsförtroendet
till AD FSkonfigurationsdatabasen.
Du har skapat och definierat en förlitande part. Därefter skapar du en anspråksregel som bestämmer hur denna förlitande part kommunicerar
med Aktiv katalog.

Lägg till en anspråksregel
1. Om fönstret Redigera anspråksregler inte är öppet högerklickar du på den förlitande part du har skapat (Förtroenderelationer >
Förlitande partförtroenden) och väljer Redigera anspråksregler.
2. Välj fliken Utfärdande transformeringsregler och klicka sedan på Lägg till regel.
3. I Välj regelmall väljer du Skicka LDAPattribut som anspråk från listrutemenyn för anspråksregelmall och klickar sedan på Nästa.
4. I Konfigurera regel, namnge anspråksregeln med ett namn som beskriver dess syfte, som till exempel Hämta epostattribut från
AK.)
5. Välj Aktiv Katalog i listrutemenyn för attributarkiv.
6. Kartlägg dina lokala LDAPattribut till matchande värden för Utgående anspråkstyper. Attributnamn eller
påståenden (förnamn, efternamn, epostadress) måste matcha de i Lifesize Cloud.
7. Klicka på Avsluta.
8. I Redigera anspråksregler väljer du fliken Utfärdande transformeringsregler och klickar sedan på Lägg till regel.
9. I Välj regelmall väljer du Skicka anspråk med hjälp av en anpassad regel och klickar sedan på Nästa.
10. Tilldela ett namn och ange sedan denna definition i fältet Anpassad regel:
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Klicka på Avsluta och klicka sedan på OK eller Tillämpa för att spara regeln.
12. I det huvudsakliga AD FSfönstret väljer du Förlitande partsförtroenden från det vänstra navigeringsfönstret.
13. Högerklicka på det Förlitande partsförtroende du precis lagt till och välj Egenskaper.

11. Klicka på Avsluta och klicka sedan på OK eller Tillämpa för att spara regeln.
12. I det huvudsakliga AD FSfönstret väljer du Förlitande partsförtroenden från det vänstra navigeringsfönstret.
13. Högerklicka på det Förlitande partsförtroende du precis lagt till och välj Egenskaper.
14. Välj fliken Signatur och klicka sedan på Lägg till...
15. Bläddra till certifikatfilen lifesize.crt som du sparade tidigare och överför den till AD FS.
16. Välj fliken Avancerat och ange SHA1 i Säker hashalgoritm.
17. Klicka på OK när det är klart.

Konfigurera, teta och aktivera O i Lifeize-appen
Genom att ställa in AD FS på din Windowsserver skapas automatiskt en XMLbaserad metadatafil på:
https://Your_Domain_Name/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Denna metadata delas mellan AD FS och Lifesizeappen när en användare är autentiserad, och bildar grunden för ett förlitande förtroende.
Hitta först filen FederationMetadata.xml på din Windowsserver. Öppna den med en standardtextredigerare.
1. Logga in i Lifesizeadministratörskonsolen.
2. Klicka på ditt profilnamn och välj Avancerade inställningar.
3. Gå till SSOintegrering > SSOkonfiguration och fyll i dessa fält med innehållet i din AD FSmetadatafil:
Utfärdare av identitetsleverantör: Kopiera <entityID>attributet från din metadatafil och klistra in URL:en i detta fält.
Om ditt <entityID>attribut till exempel ser ut så här:
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://your_domain/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

Din post för detta fält är:
http://your_domain/adfs/services/trust

InloggningsURL: Kopiera <SingleSignOnService Location>attributet från din metadatafil och klistra in URL:en i detta fält.
Till exempel, om ditt <SingleSignOnService Location>attribut ser ut så här:
<SingleSignOnService Location="https://your_domain/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

Din post för detta fält är:
https://your_domain/adfs/ls

Certifikat:: Kopiera X.509säkerhetscertifikatet från <Signature>definitionen i din metadatafil och klistra in det i detta fält.

OBS: Använd inte certifikatet i <KeyDescriptor> definitionen.
4. I SAMLattributmappning anger du URIvärdet från din metadatafil för följande mappningsattribut:
Förnamn:Om din metadatafil innehåller en anspråkstyp som beskriver förnamn såhär:
<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>

Anger du följande i fältet Förnamn:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Efternamn: Följ samma metod för efternamnets attribut. I detta exempel är din post:

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Efternamn: Följ samma metod för efternamnets attribut. I detta exempel är din post:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Epost: Följ samma metod för epostadressens attribut. I detta exempel är din post:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Klicka på Testa för att validera dina inställningar med AD FSidentitetsleverantörservern.
6. När testningen lyckas klickar du på Aktivera SSO och sedan på Uppdatera.
7. Klicka på Spara.

Konfigurera med Okta Identity Management
Konfigurera dina Okta-intällningar
1. Logga in i Okta som administratör för att visa Oktas instrumentpanel. Om instrumentpanelen inte syns klickar du på Adminknappen.
2. Klicka på Lägg till applikationer.
3. Sök efter Lifesize Cloud och klicka sedan på Lägg till.
4. Lifesize Cloudappen visas på fliken Allmänna inställningar. Klicka på Nästa.
5. I Tilldela Lifesize Cloud till Personer väljer du de användare du vill lägga till och klickar på Nästa.
6. Bekräfta dina tilldelningar och klicka på Klar.
7. Välj fliken Inloggning och klicka på Visa instruktioner för installation för att öppna Att konfigurera SAML 2.0 för Lifesize.
8. Kopiera och spara Lifesize X.509säkerhetscertifikatet i en fil som heter lifesize.crt.
START CERTIFIKAT
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
SLUT CERTIFIKAT

9. Under fliken Inloggning klickar du på Redigera för att göra fälten redigerbara.
10. För krypteringscertifikat klickar du på Bläddra och väljer lifesize.crtfilen du precis sparat och klickar sedan på Ladda upp för att
ladda upp den till Okta.
11. Klicka på Spara när du är klar.

Konfigurera dina adminitratörintällningar för Lifeize
1. Logga in i Lifesizeadministratörskonsolen.
2. Klicka på ditt namn i övre högra hörnet och välj sedan Avancerade inställningar.
3. I SSOkonfigurationsavsnittet tar du hjälp av fönstret Att konfigurera SAML 2.0 för Lifesize som du öppnade i Okta för att fylla i
följande fält:

följande fält:

Lifesizeinställning

Ange följande:

Utfärdare av identitetsleverantör

Kopiera URL:en från Oktas utfärdare av identitetsleverantör och klistra in den
här.

InloggningsURL

Kopiera fältet för inloggningsURL i Oktafönstret och klistra in det här.

Certifikat

Kopiera X.509säkerhetscertifikatet som visas i certifikatfältet i Oktafönstret
och klistra in det här.

5. I avsnittet för SAMLattributmappning i Avancerade inställningar i Lifesize Cloud anger du följande attributvärden:
förnamn
efternamn
epost

6. Klicka på Testa för att validera dina Lifesizeinställningar mot din Oktakonfiguration.
7. När testningen har lyckats väljer du Aktivera SSO.
8. Klicka på Uppdatera.
9. Kopiera URL:en i fältet Vidarebefordringstillstånd till urklipp. OBS! Fältet Vidarebefordringstillstånd fylls i efter att du angett
dina inställningar och klickat på Testa i Lifesizeappen.
10. Gå tillbaka till Oktainstansen, välj fliken Logga in och klicka på Redigera för att göra fälten redigerbara.
11. Klistra in URL:en som du just kopierat från Vidarebefordringstillstånd i Lifesizeappen i fältet
Standardvidarebefordringstillstånd i Okta.
12. Klicka på Spara.

Konfigurera med Microsoft Azure
Lägg till Lifeize från galleriet
1. Logga in på portal.azure.com (Azure klassiska portal), och på det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Aktiv katalog.
2. Från Kataloglistan väljer du den katalog du vill aktivera katalogintegration för.
3. För att öppna appvyn klickar du på Applikationer i menyn i katalogvyn.
4. Klicka på Lägg till längst ner på sidan.
5. I dialogen Vad vill du göra klickar du på Lägg till en applikation från galleriet.
6. I sökfältet skriver du Lifesize Cloud.
7. I resultatfönstret väljer du Lifesize Cloud, och klickar därefter på Slutför för att lägga till applikationen.

Konfigurera Azure AD enkel inloggning med Lifeize molnaerade tjänt.
1. På sidan för applikationsintegration för Lifesize Cloud i den klassiska portalen klickar du på Konfigurera enkel inloggning för att
öppna dialogfönstret för att Konfigurera enkel inloggning.
2. På sidan Hur vill du att användare ska logga in på Lifesize Cloud väljer du Enkel inloggning med Azure AD och klickar
därefter på Nästa.
3. I dialogfönstret Konfigurera applikationsinställningar följer du dessa steg:
a. I textboxen RegistreringsURL anger du den adress som används av dina användare för att registrera sig till
Lifesizeappen enligt följande format: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. I fältet Identifierare, ange https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/(se till att du stänger med /).
c. Klicka på Nästa.
4. I dialogfönstret Konfigurera enkel inloggning på Lifesize Cloud följer du dessa steg:
a. Klicka på Ladda ner certifikat och spara filen på din dator.
b. Klicka på Nästa.

Konfigurera O för ditt program
OBS! Logga in på Lifesizeappen med administratörsprivilegier
1. Längst upp till höger klickar du på ditt namn och därefter på Avancerade inställningar.
2. Klicka på SSOkonfiguration. Detta kommer att öppna SSOkonfigurationssidan för din instans. Konfigurera följande värden i
gränssnittet för SSOkonfiguration.
a. Kopiera värdet från utgivar URL:en från Azure AD, och klistra in det i textrutan Utgivare av identitetsleverantör.
b. Kopiera värdet från fjärrinloggningsURL:en från Azure AD, och klistra in det i textrutan InloggningsURL.
c. Öppna det nedladdade certifikatet i Anteckningar. Kopiera innehållet i certifikatet, exklusive raderna Begin
Certificate och End Certificate, och klistra in det i textrutanX.509 certifikat.
d. I SAMLattributmappningen för textrutan Förnamn anger du värdet till
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
e. I SAMLattributmappningen för textrutan Efternamn anger du värdet till

d. I SAMLattributmappningen för textrutan Förnamn anger du värdet till
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
e. I SAMLattributmappningen för textrutan Efternamn anger du värdet till
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
f. I SAMLattributmappningen för textrutan Epost anger du värdet till
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
3. För att kontrollera konfigurationen kan du klicka på Testknappen. Klicka på Test så bör du få ett meddelande om att SSO
konfigurationen har lyckats.
4. Markera kryssrutan Aktivera SSO och klicka på Uppdatera. Logga ut och logga in på kontot på nytt med SSO.

För mer information, se Microsoftguiden

Förfrågningar om sammanslagning
Förfrågan om att lå amman konton (endat demo-konton eller gratikonton)
En administratör för ett Lifesizegratiskonto eller ett demokonto kan begära att slå samman sitt konto med ett existerande Lifesizekonto.
1. Ange epostadressen för administratören för det Lifesizekonto du vill gå med i.
2. Klicka på skicka förfrågan. När förfrågan skickats ändras status till "väntande".

Om förfrågan godkänns:
Ditt konto slås automatiskt samman
Användare på ditt konto slås samman som användare – inte som administratörer
Samtalshistorik, möten och inspelningar slås inte samman

Godkänn eller neka förfrågningar från andra Lifeize-konton om att lå amman konton
Administratören av kontot som får en förfrågan om sammanslagning kan se denna förfrågan om sammanslagning på sin kontrollpanel. Där
kan de välja att godkänna eller neka förfrågan.
OBS: Fliken för förfrågan om sammanslagning visas endast för administratörer, ej för superanvändare.

Om förfrågan godkänns:
Förfrågarens konto slås automatiskt samman med det andra kontot
Användare från förfrågarens konto slås samman som användare – inte som administratörer
Samtalshistorik, möten och inspelningar slås inte samman

OBS: En sammanslagning av konton genomförs inte om detta skulle orsaka att betalkontot överskrider sin gräns för användare.

Skrivbord
Med Lifesizeadministratörskonsolen kan du på ett flertal sätt övervaka användarnas aktivitet och tjänstens prestanda i din Lifesizemiljö.
Med Instrumentpanelen kan du övervaka samtalsaktiviteten och avgöra vilka rumssystem som används mest och vilka användare som har
störst samtalsvolym. Dessutom kan du ladda ned rapporter från alla sidor i administratörskonsolen.
Fliken för aktuella möten visar det nuvarande antalet aktuella möten på ditt konto. Se aktuella och tidigare möten för vidare information.
Som hjälp i din hantering av anslutningsfel och avbrott i rumssystemstjänsten kan du skapa aviseringar så att du får meddelanden när
systemdiagnosverktyget upptäcker ett problem.

Intrumentpanelen data
Instrumentpanelens data visas baserat på den valda tidsperioden: Idag, Igår, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Den här månaden,
Förra månaden eller Anpassad period (t.ex. 20170515 till 20170601).
Utöver sammanfattningsuppgifter visar följande grafer och uppgifter en detaljerad bild.
Kontosammanfattning – Här visas totalt antal samtal, minuter och genomsnittlig samtalslängd för den valda tidsperioden. Den visar också
antalet användare.
Minuter  Detta diagram visar en överblick över användning i minuter. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet minuter
för en viss dag.
Samtal  Detta diagram visar en överblick över användning i antal samtal. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet
samtal för en viss dag.
Användare  Denna tabell visar samtalsvolymen eller talade minuter per användare för tidsperioden.Se användarna med den högsta
samtalsvolymen eller som utnyttjar flest minuter under en tidsperiod. Klicka på Visa alla för att se en lista över alla användare.
Rumssystem – Denna tabell hjälper dig att avgöra vilka rumssystem som användes mest för samtal och vilka system som utnyttjat flest minuter.
Klicka på Visa alla för att se en lista över alla rumssystem.
Samtalsminuter per enhet/OS – Detta diagram hjälper dig att avgöra vilka kopplingspunkter som används oftast för samtal baserat på antalet
minuter per enhet. Data som spåras inkluderar: webbapp, Iconsystem, Macklient, PCklient, iOSklient, Androidklient, tredjepartssystem eller
annat Lifesize.
Live Streamhistorik – Denna tabell visar en översikt över hur lång tid varje händelse varade och antalet deltagare i varje händelse under den
angivna tidsperioden. Klicka på Visa alla för att få en fullständig historik över händelser och få mer information om en enskild händelse. Du kan
även se och exportera listan över åskådare och ställda frågor.
OBS: Dessa data är endast tillgängliga om din prenumeration inkluderar Live Stream.

xportera amtaluppgifter
1. Från fliken instrumentpanel, bläddra ner till delen du är intresserad av: användare, rumssystem, samtalshistorik eller
livestreamhistorik.
2. Klicka på Visa alla för att visa sidan med uppgifter.
3. Där kan du välja tidsram och klicka på Exportera alla. Det kommer att generera en .csvfil med dina uppgifter. Du kan också välja
en särskild användare eller ett särskilt rumssystem och exportera dessa samtalsuppgifter.

Aktuella och tidigare möten
Livemöten
Fliken för aktuella möten visar det nuvarande antalet aktuella möten på ditt konto.
Klicka på aktuella möten för att se en sammanfattning av alla aktuella möten. Välj ett mötesnamn för att se detaljerad information om mötet.
Klicka på fliken deltagare för att visa en lista på mötets deltagare.

Välj en deltagares namn för att se en sammanfattning av deltagarens mötesstatistik. Sammanfattningen visar medelvärden för mötet.
Klicka på samtalsdiagram för att se live, interaktiva samtalsdiagram för deltagaren. Håll muspekaren över diagrammet för att se
uppgifter för en specifik tidpunkt. Klicka och dra över området för att zooma in till ett visst tidsintervall.

Klicka på fliken för geofördelning för att visa en karta med deltagarnas geografiska platser.

Håll muspekaren över en platsmarkör för att se deltagarens namn.
Numrerade markörer visas när det finns flera deltagare på en plats. Klicka på numret för att zooma in mer. Om flera deltagare ringer
från samma IPadress går det inte att zooma in.
Grå markörer visar deltagare som lämnade mötet när mötet var aktivt.

Föregående möten
Klicka på tidigare möten för att se en översikt med information om alla tidigare möten. Översikten kan exporteras till en .csv fil. Använd
rullgardinsmenyn i kalendern för att välja datumintervall att visa.
Välj ett mötesnamn för att se detaljerad information om mötet.
Klicka på fliken deltagare för att visa en lista på mötets deltagare.

Välj en deltagares namn för att se en sammanfattning av deltagarens mötesstatistik. Sammanfattningen visar medelvärden för mötet.
Klicka på samtalsdiagram för att se ett interaktivt samtalsdiagram för deltagaren. Håll muspekaren över diagrammet för att se
uppgifter för en specifik tidpunkt. Klicka och dra över området för att zooma in till ett visst tidsintervall. OBS: Interaktiva
samtalsdiagram är endast tillgängliga i två veckor.

Klicka på fliken för geofördelning för att visa en karta med deltagarnas geografiska platser.

Håll muspekaren över en platsmarkör för att se deltagarens namn.
Numrerade markörer visas när det finns flera deltagare på en plats. Klicka på numret för att zooma in mer. Om flera deltagare ringer
från samma IPadress går det inte att zooma in.

Hantera användare
Du kan hantera användare i din Lifesizekontogrupp från administratörskonsolen.
Logga in och välj

Användare. Använd sökning för att snabbt hitta en användare i katalogen.

Ta bort ett
användarkonto:

Klicka på kryssrutan bredvid användarnamnet och klicka sedan på Radera. Alla möten som ägs av användaren som du raderar tilldelas till
administratörens konto. Om en raderad användare är moderator för ett möte ändras moderatorn till kontoadministratören.

Ändra ett
lösenord för
användare

Öppna dialogrutan Redigera användare genom att välja användarens namn och klicka sedan på Återställ lösenord för att skicka ett e
postmeddelande till användaren med en länk för att återställa lösenordet.

Ändra en
användares
visade namn

Klicka på användarens namn för att öppna dialogrutan Redigera användare, ange sedan ett nytt namn och klicka på Spara.

Dölj användare
från katalog

Klicka på användarens namn för att öppna dialogrutan Redigera användare. Du kan därefter aktivera/avaktivera alternativet Dölj
användaren från katalogen. När det är aktiverat kan du dölja en specifik användare från katalogen.

Visa
information om
parkopplad
enhet

Klicka på användarens namn och klicka sedan på fliken Enheter.
Visas om du har en enhet kopplad till dig själv. Du kan koppla från en enhet genom att välja länken Koppla från enhet från användare. När
du gör det är enheten offline, kopplas från kontot och tas bort från rumssystemets lista. Enheten måste parkopplas igen, antingen som ett
konferensrum eller parkopplad till en individuell användare.

Obs! Klicka på Exportera alla för att ladda ner en kopia av användarkatalogen.
Du kan även:
Ge en användare avancerade behörigheter
Begränsa domäner

Ge en användare avancerade behörigheter
Begränsa domäner

Ge en användare avancerade behörigheter
Lifesizeadministratörer kan ge användare åtkomst till administratörskonsolen samt behörighet att hantera andra användare, möten och
system.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Användarefrån navigeringsmenyn.

3. Hitta användaren i katalogen och klicka på användarens namn.
4. I användarfliken Redigera, aktivera alternativet Ge användare åtkomst till administratörskonsolen.
5. Klicka på Spara.
Licensierade användare kan tilldelas en av tre roller i Lifesizeappen. Dessa roller och deras behörigheter är följande:
Användare
Ringa och ta emot samtal
Stänga av ditt eget ljud eller video
Skapa och äga ett möte
Ange eller ändra en lösenkod för ett möte du äger
Lägg till eller ta bort deltagare i ett möte du äger
Tysta alla deltagare i ett möte du äger
Chatta med användare eller en grupp (Om administratören har aktiverat chatt)
Livestreama ett möte (om administratören har aktiverat livestreaming för mötesrummet)
Spela in ett möte (om administratören har aktiverat inspelning)
Ange vem som kan visa en inspelning, om det är en inspelning du äger

Superanvändare
Samma behörigheter som användare plus:
Visa användningsrapporter
Uppgradera en användare till superanvändare
Degradera en superanvändare till användare
Hantera och radera superanvändare och användare
Hantera och radera eventuella möten som inte ägs av administratören
Aktivera eller inaktivera chatt
Aktivera eller inaktivera inspelning
Aktivera eller inaktivera livestreaming för specifika möten
Aktivera eller inaktivera aviseringar om Lifesize Iconhändelser
Konfigurera enskild inloggning (SSO)
Konfigurera integration med vanliga kalendertjänster
Konfigurera telefonnummer för uppringning i vanliga telefonnätet, Iconbakgrundsbild och möteslayouter
Begränsa vilka användardomäner som får skapa nya konton i Lifesizeappen
Ladda upp en inspelning
Administratörer och superanvändare får automatiska moderatorkontroller när de går med i valfritt möte på sitt konto

Administratörer och superanvändare får automatiska moderatorkontroller när de går med i valfritt möte på sitt konto

Administratör (Admin)
Samma behörigheter som användare och superanvändare plus:
Administratörsbehörigheter och konto kan inte ändras eller raderas av en användare eller en superanvändare.

Bjud in användare
Så bjuder du in någon till din grupp:
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Användarefrån navigeringsmenyn.

3. Klicka på Bjuda in för att skicka en inbjudan eller kopiera en länk till epostadress eller användare.
Administratörer måste skicka inbjudningar till sina användare direkt för att se till att användare är associerade med företagets Lifesizekonto.
Om användare registrerar sig själva på Lifesizewebbplatsen kan de av misstag skapa en separat kontogrupp. Då ansluts de inte till din
företagsgrupp eller katalog.
Om en användare inte har registrerat sig och inte har fått ett epostmeddelande kan du be personen att kontrollera sin skräppostmapp.

Hantera gruppkontakter
Lägg till en extern gruppkontakt
Administratörer kan lägga till gruppkontakter till den delade katalogen som exempelvis tredjeparts rumssystem som inte är anslutna till
Lifesize.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Användarei navigeringsmenyen.

3. Välj fliken gruppkontakter.
4. Klicka på Lägg till gruppkontakt.
5. Ange kontaktens visade namn och uppringningssträng. Uppringningssträngen kan vara en anknytning, en epostadress, ett video
eller telefonnummer, en offentlig IPadress osv. Denna sträng måste vara unik (två kontakter kan inte ha samma uppringningssträng)
och får inte vara längre än 255 tecken.
6. Klicka på Spara.

Hantera möten
Fliken möten i administratörskonsolen visar en lista på möten med uppgifter om mötena. Till höger om listan visas en länk
kopiera alla mötets uppgifter.

som låter dig

Lifesizeadministratörer kan hantera alla möten från fliken för möten, inklusive:
Skapa nya möten
Ta bort möten
Redigera möten
Exportera mötesrapport: För att ladda ner informationen som visas på mötets sida som en rapport i CSVformat, klicka på exportera alla.

Läs mer om att skapa möten och mötesalternativ med Lifesizeappen.

Skapa ett möte
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Mötenfrån navigeringsmenyn.

3. Klicka på Skapa möte.
4. Välj mötestyp: engångsmöte (om det är aktiverat för ditt konto) eller permanent möte.
5. Ange ett mötesnamn och ställ in mötesalternativ:
Ange ett numeriskt lösenord för att gå med i mötet: Alla på ditt Lifesizekonto kan se dina möten i mötesfliken, men du kan öka
säkerheten genom att ange ett lösenord som krävs för att gå med. Lösenordet inkluderas automatiskt i epost och
kalenderinbjudningar. Alla deltagare måste ange en 4–10siffrig numerisk kod för att gå med i mötet.OBS!: Gruppchatt är inte
tillgängligt i mötesrum som använder ett lösenord.
Ange en mötesbeskrivning. Ange en beskrivning av mötet på upp till 200 tecken.
Dölj mötet från katalogen: När detta är aktiverat döljs mötet från möteskatalogen för rumssystem och appar. Engångsmöten döljs som
standard. Dolda möten är fortfarande synliga för mötesägaren och moderatorn. OBS: Du kan ringa till ett dolt möte om du har fått
information om samtalsuppgifterna direkt.
Välj roller för mötet: mötesägare, moderator och föreläsare.
Välj vem som kan se inspelningar: mötets ägare, mötets deltagare, specifika användare eller hela kontot.
Om det ingår i abonnemanget, aktivera Live Streaming.

6. Klicka på Spara

Ta bort ett möte
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Möten från navigeringsmenyn.

3. Markera kryssrutan bredvid mötet/mötena för att radera dem.
4. Klicka på Radera.

Redigera ett möte
Lifesizeadministratörer kan även redigera mötesuppgifter, däribland ändra mötesägare.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Möten från navigeringsmenyn.

3. Klicka på mötesnamnet för att öppna fliken Redigera möte.
Välj fliken allmänt för att ändra mötets namn, för att lägga till lösenkod och beskrivning eller för att visa mötet
eller dölja det från katalogen.
Välj fliken Roller om du vill ändra ägarskap eller ange en föreläsare.
Välj fliken inspelning för att ange vem som kan se inspelningar.
Välj fliken Streaming för att aktivera live streaming för mötet om du har streaming inkluderat i ditt
abonnemang.

OBS! Mötesägare äger alla mötesinspelningar och kan ange delningstillstånd för inspelningar inom deras Lifesizekontogrupp. Lifesize
administratörer bestämmer om inspelningar även kan delas med personer utanför Lifesizekontogruppen.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Hantera rumssystem
Administratörer kan se alla Lifesizerumssystem på sina Lifesizeföretagskonton på sidan för

rumssystem i administratörskonsolen.

För att ladda ner en sammanfattning med data om alla dina rumssystem i CSVformat, klicka på exportera alla.
Mer information om hur du anpassar ditt rumssystem finns i Anpassa dina Iconenheter och Anpassa din Lifesize Phone HD.
Parkoppla Lifesize Iconrumssystemet till den molnbaserade tjänsten
Om du vill ta bort ett rumssystem från ditt Lifesizekonto markerar du kryssrutan bredvid systemets namn och klickar på Radera. Om du tar bort
ett system som är kopplat till en individuell användare eller ett delat konferensrum kopplas endast systemet bort. Användarkontot eller
konferensrumskontot är fortfarande tillgängligt på ditt Lifesizekonto.

Klicka på namnet på ett rumssystem för att hantera verktyg och ytterligare information.

Intällningar
Översikt: Visar information om rumssystem och låter dig dölja rumssystemet från katalogen.
Kalender: Prenumerera/avsluta prenumeration på en kalender. Innan du börjar prenumerera på en kalender, se till att du har konfigurerat
integrering av kalendrar.

trning
Anslut till/avsluta anslutning till en surfplatta.
Om Phone HD är ansluten kan du anpassa startsidan

Underhåll
Kontroll visar systemets allmänna status och en visuell representation av status för tillgänglighet och anslutna skärmar, kameror och mikrofoner.
Vid problem visas datum, tid och uppgifter om problemet. En varningssymbol visas även på kontrollfliken.
Starta om system
Återställ administratörslösenord: Återställ administratörslösenordet för rumssystemet.
Återställ systeminställningar återställer systemet till fabriksinställningar, avslutar anslutning till Lifesizetjänsten och visar systemets status
som offline. OBS: Manuella återställningar av system avslutar även de anslutning till tjänsten. Dock visas status som online i
administratörskonsolen i dessa fall.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Parkoppla ditt Lifesizerumssystem
När du har ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst kan du parkoppla Lifesize Icon och 220rumssystemet till Lifesize molnbaserade tjänst.
Sammankoppla din Lifesize Icon 400/450/600/800
Sammankoppla din Lifesize 300/700

Är min Icon redan anluten?
Från huvudskärmen för Icon går du till
Cloudtjänsten.

>

för att visa status för systemet. Om det är anslutet visas Redo för Kommunikation > Lifesize

När du är ansluten beter sig Lifesize Icon på samma sätt som Lifesizeappen på dina andra enheter:
Lifesizeappen tillämpar inställningar till Icon direkt.
Alla kontakter i ditt företags kontokatalog finns tillgängliga från din Icon i
Virtuella mötesrum är tillgängliga i

. Deras onlinestatus visas också.

.

Med Lifesize Icon går det att lägga till videodeltagare och ta emot flera nya uppringare i ett aktivt samtal.
Programvaruuppgraderingar appliceras automatiskt på din Icon istället för att kräva att du genomför en manuell uppdatering från en separat fil.
Systemet ber dig att tillämpa uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om du befinner dig i ett samtal eller använder
systemet på annat sätt.

Kom ihåg: När du har aktiverat Lifesize molnbaserade tjänst på din Icon kan du endast ringa samtal till offentliga adresser.
Läs mer om Icon.

Inledande parkoppling av din Lifesize Icon
Följ dessa steg under Icons initiala konfiguration för Icons 400/450/600/800.
Kom ihåg: Du måste skapa ett Lifesizeanvändarkonto innan du ansluter.
1. När konfigurationsguiden ber dig att gå med i Lifesize molnbaserade tjänst väljer du Ja.
2. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas i din Icon.
3. Logga in med din epostadress och ditt lösenord för Lifesize.
4. Ange aktiveringskoden som visas i din Icon.
TIPS: Om du skannar QRkoden öppnas inloggningssidan. Koden visas automatiskt när du har loggat in.
5. Du kan koppla Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.

Med Jag kan Lifesizeslutanvändare anknyta enheten till sig själva.
Enskild
Med Användare kan Lifesizeadministratörer anknyta enheten till vilken användare som helst eller till ett befintligt rumssystem i sin
användare
Lifesizegrupp.

Använd det här alternativet om enheten finns i ett konferensrum och är avsedd för flera användare.
Konferensrum

Skapar ett separat Lifesizekonto för Icon. Ange ett namn för systemet som ska visas i katalogen. Du kan också ange en e
postadress för att ringa upp systemet.

6. Från huvudskärmen för Icon går du till

>

för att visa status för systemet. Om det är anslutet visas Redo för Kommunikation >

Lifesize Cloudtjänsten.
Endast för Icon 450: I slutet av proceduren för Lifesizeparkoppling visas ett alternativ för att ställa in smartframing. Välj Ja för att påbörja
kalibreringsproceduren eller Nej för att konfigurera senare. Mer information finns i Smartframingkalibrering.

Se följande video för mer information om Lifesize Icon 450.

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

Anslut eller koppla från en befintlig Icon
Anlut Icon-temet till Lifeize molnaerade tjänt när om helt
Obs! Denna process återställer ditt system till fabriksinställningar.
1. Logga in på din Icon genom att ange IPadressen i adressfältet.
2. Ange ditt användarnamn och lösenord. Läs Systemåtkomst och lösenord för standardinformation.
3. Välj önskat språk och klicka sedan på Logga in.
4. Klicka på Underhållfliken och välj Systemåterställning > Systemåterställning

.

OBS!: den här åtgärden tar bort nuvarande inställningar inklusive dina inlägg i favoriter.
5. En guide hjälper dig att konfigurera språk, nätverksinställningar, tidszon och din anslutning till Lifesize molnbaserade tjänst.

å här kopplar du ort din Icon från Lifeize:
1. Logga in på din Icon genom att ange IPadressen i adressfältet.
2. Ange ditt användarnamn och lösenord. Läs Systemåtkomst och lösenord för standardinformation.
3. Välj önskat språk och klicka sedan på Logga in.
4. Klicka på Underhållfliken och välj Systemåterställning > Systemåterställning

.

5. Återställ systemet till standardinställningarna i Underhåll > Återställning av systemet > Återställning av systemet
OBS! Denna åtgärd tar bort dina aktuella inställningar, inklusive dina poster i Favoriter.
6. När den ursprungliga konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloudtjänsten väljer du Nej.
7. Be din administratör att ta bort Icon från ditt användarkonto.

.

Fjärrparkoppling
1. Logga in på din Icon genom att ange IPadressen i adressfältet.
2. Ange ditt användarnamn och lösenord. Läs Systemåtkomst och lösenord för standardinformation.
3. Välj ditt föredragna språk.
4. Välj din tidszon.
5. Alternativt: Klicka på Behöver du ställa in en proxy? om du vill konfigurera en HTTPproxy.
a. Ange värden, porten, användarnamnet och lösenordet.
b. Klicka på Tillämpa.
6. Välj om du ska parkoppla den molnbaserade Lifesizetjänsten.
7. Klicka på Nästa.
OBS! När du ställer in en proxy med Icon ska du säkerställa att portarna 443 och 5222 är öppna genom brandväggen för att systemet ska
fungera effektivt.

Registrera din Lifesize 220
Förutättningar
Justera dina brandväggs och DNSinställningar
Försäkra dig om att din 220 har den senaste firmwareversionen för GA
SIP och LDAPanvändarnamn för varje enhet
220 fjärrkontroll
Om 220 är registrerad till en PBX, skriv ner registreringsinformationen för PBX innan du återställer till fabriksinställningar.

För att registrera din 220 till molnet kan du antingen göra en fabriksåterställning eller logga in via SSH och inaktivera din molnkoppling.

Återtäll till farikintällningar
Se sida 31 för detaljerade instruktioner för inledande konfiguration i Användar och administratörshandboken för Lifesize
videokommunikationssystem.
1. Använd Lifesizefjärrkontrollen och klicka på den blå knappen för att öppna systemmenyn.
2. Välj Administratörinställningar > System>Systemåterställning och välj Återställning.
3. Använd Lifesizefjärrkontrollen för att välja bland alternativen för följande:

Språk

Välj språk för användargränssnittet. Standardspråk är engelska.

Lösenord

Ändra administratörens lösenord. Standardlösenordet är 1234. OBS!Vi
rekommenderar att du ändrar standardlösenordet till ett unikt lösenord.

Systemidentifikation

Välj plats, tidszon, systemnamn, videonummer och röstnummer.

Kommunikation

Välj protokoll för video och ljud.

Nätverk

Standardinställningen är att DHCP är aktiverat i Lifesizesystem. Om du
inaktiverar DHCP måste du ange systemets IPadress, subnätmask och
standardgateway.
Ange systemets värdnamn och IPadresserna för att konfigurera DNS
servrarna om du inte har en DHCPserver som automatisk ställer in en
DNSserver.
Försäkra dig om att alternativet matchar hastigheten och duplexen som är
konfigurerad på din nätverksv¨äxel om du anger nätverkshastigheten.
Systemet visar automatiskt datum och tid med DHCP aktiverad eller när
du anger värdnamn eller en NTPservers IPadress.

Ljud

Systemet upptäcker anslutna ljudenheter som standard och väljer den
aktiva mikrofonen.

Lifesize Cloud

AKTIVERA INTE Lifesize Cloud.

Logga in genom att använda H
1. Öppna din SSHklient och logga in. OBS! Standardlösenordet för auto är lifesize. Vi rekommenderar att du ändrar
standardlösenordet till ett unikt lösenord.
2. Skriv get Iscould enable för att kontrollera din nuvarande status.
3. Skriv set Iscloud disable för att koppla från molnet.
4. Skriv get Iscloud enable för att bekräfta att enheten är aktiverad.

Följ stegen nedan när du har antingen återställt din enhet eller inaktiverat en koppling.

4. Skriv get Iscloud enable för att bekräfta att enheten är aktiverad.

Följ stegen nedan när du har antingen återställt din enhet eller inaktiverat en koppling.

Uppgifter för att regitrera till Lifeize
Uppgifter för ditt system finns tillgängliga för nedladdning i din administratörskonsol.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på kontoinställningar från navigeringsmenyn.
3. Välj fliken för Nedladdningar.
4. Klicka på uppgifter för att registrera Lifesize 220s till Lifesize.

Regitrera dig på Lifeize
OBS! Se till att brandväggsporten 5061 är tillgänglig för SIP.
För mer information om hur du konfigurerar SIPinställningar, se sidan 52 i Användar och administratörshandboken för Lifesize
videokommunikationssystem
1. Öppna en webbläsare och gå till IPadressen som visas i 220systemet. OBS! Kräver Flash för att fungera.
2. Ange ditt kontolösenord.
3. Välj fliken för Inställningar och gå sen till Kommunikationer>SIP. Ställ in alternativen till följande:
SIP

Aktiverad

SIPanvändarnamn

Provided in the Lifesize admin console

SIPservertyp

Auto

Auktoriseringsnamn

Tillhandahålls i Lifesizes administratörskonsol

Lösenord för auktorisering

Tillhandahålls i Lifesizes administratörskonsol

SIPregistrering

Via proxy

SIPproxy

Aktiverad

Värdnamn för proxy

sip.lifesizecloud.com

SIPregistrerare

Aktiverad

Värdnamn för registrerare

lifesizecloud.com

SIPsignalering

TLS

Port för UDPsignalering

5060

Port för TCPsignalering

5060

TLSsignaleringsport

5061

4. Klicka på Spara ändringar.

Inaktivera H.323
1. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas i 220systemet.OBS! Kräver Flash för att fungera.
2. Ange ditt adminlösenord för 220.
3. Välj fliken förInställningar och navigera till Kommunikationer>H323. Ställ in H.323 fältet till Inaktivera.
4. Klicka på Spara ändringar

Flervägamtal till en video + en röt
1. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas i 220systemet.OBS! Kräver Flash för att fungera.
2. Ange ditt adminlösenord för 220.

Flervägamtal till en video + en röt
1. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas i 220systemet.OBS! Kräver Flash för att fungera.
2. Ange ditt adminlösenord för 220.
3. Välj fliken Inställningar och navigera till Kommunikationer>Allmänt. Ställ in Flervägssamtal till En video + en röst. OBS! Om du
använder express 220, ställ Flervägssamtal på Aktivera.
4. Klicka på Spara ändringar.

LDAP
OBS! Se till att brandväggsportarna 389 och 636 är öppna för en säkrad LDAP.
För mer information om hur du konfigurerar LDAPinställningar, se sidan 65 i Användar och administratörshandboken för Lifesizes
videokommunikationssystem.
1. Välj fliken för Inställningar och gå sen till Katalog>LDAP. Ställ in alternativen till följande:
LDAP

Aktiverad

LDAP värdnamn

ldapexport.lifesizecloud.com

LDAP användarnamn

uid=tillhandahålls i Lifesizes administratörskonsol

LDAP lösenord

Tillhandahålls av Lifesize

LDAP bas

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

LDFAP filter

(displayName=*)

LDAP uppdatera

Individuella inställningar

2. Klicka på Spara ändringar.

Avaktivera FCP
1. Öppna en webbläsare och ange IPadressen som visas på din 220 <IPadressen som tillhör 220/stöd
2. Ange användarnamn och lösenord. Standardinloggningen är cli / lifesize. Klicka på logga in.
3. I inställningarna för avancerad kommunikation, klicka på gå till.
4. Ändra BCFP är aktiverad till Avaktiverad.
Om du använder en PBX för ljudsamtal, läs SI PBX konfiguration för instruktioner om hur du aktiverar SIP 2registrator.

Registrering av enhet från tredje part
Med Lifesize registrering av enhet från tredje part kan du njuta fördelarna av Lifesize cloudbased service medan du maximerar din befintliga
investering i videokonferenser. Vissa Cisco® och Polycom®enheter kan registrera direkt i Lifesizetjänste.
Lifesizesupport hjälper kunder att konfigurera och registrera varje enhet från tredje part på deras konto.
OBS! Det är viktigt att avaktivera ALG/Application Layer Gateway for H.323slutpunkter. Se din brandväggstillverkare för instruktioner om hur
du avaktiverar det här alternativet.

Enheter som stöds
Tillverkare

Serie

Modell

Firmwareversion

Konfigurationsinställningar

Polycom

RealPresencegruppserier

310/300, 500, 700

6.0.1340040 eller senare

Konfigurera

Polycom

HDXserier

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 eller senare

Konfigurera

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 eller
senare

Konfigurera

Cisco

TelePresence Codec C
serier

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe eller
senare

Konfigurera

Se följande video för mer information om hur du använder enheter från tredje parter med Lifesizes app.

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

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Polycom RealPresence Group Series 500
1. Ange enhetens IPadress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
2. Gå till Administrationsinställningar > Nätverk > IPnätverk.

3. Konfigurera det följande:
Aktivera IP H.323.
Ange H.323namnet. Detta är tillägget för enheten.
Ange H.323tillägget. Detta är tillägget för enheten.
Välj Specificera för fältet Use Gatekeeper.
Aktivera autentisering och ange tillägget i fältet User Name.
Ange Gatekeeper IPadressen i fältet Primary Gatekeeper IP Address.
Expandera avsnittet Brandvägg och aktivera sedan H.460 Firewall Traversal.

4. Klicka på Spara.

Konfigurera LDAP
1. Gå till Administratörsinställningar > Servrar > Katalogservrar.

Konfigurera LDAP
1. Gå till Administratörsinställningar > Servrar > Katalogservrar.

2. Konfigurera det följande:
Välj LDAP för Servertypen.
Ange ldapexport.lifesizecloud.com som serveradress.
Ange Serverporten. Se Öppna nätverksportar för mer information.
Ange o=cloud, dc=lifesize, dc=com som Base DN (unikt namn, Distinguished Name).
Ange o=cloud, dc=lifesize, dc=com som flerskiktat standardgrupp DN.
Välj Grundläggande som autentiseringstyp.
Markera Använd SSL (Secure Socket Layer)kryssrutan.
Ange uid=<Lifesize extension> som Bind DN (unikt namn, Distinguished Name).
Ange lösenordet som du fått av Lifesize.

3. Klicka på Spara.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!
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Oh no, page not found!
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Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
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Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Polycom HDXserier
1. Ange enhetens IPadress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
2. Klicka på Administratörsinställningar och gå till Nätverk > IPnätverk.

3. Konfigurera det följande:
Aktivera IP H.323.
Ange H.323namnet. Detta är tillägget för enheten.
Ange H.323tillägget. Detta är tillägget för enheten.
Välj Specificera för fältet Use Gatekeeper.
Aktivera autentisering och ange tillägget i fältet User Name.
Ange Gatekeeper IPadressen i fältet Primary Gatekeeper IP Address.
Aktivera H.460 brandväggsöverföring.

4. Klicka på Uppdatera.

Konfigurera LDAP
1. Gå till Globala tjänster > Katalogservrar.

2. Konfigurera det följande:
Aktivera LDAP.
Ange ldapexport.lifesizecloud.com som serveradress.
Ange Serverporten.
Ange Gruppnamnet.
Ange Standardgruppen.
Ange en bas DN (Distinguished Name (unikt namn)). Exempelvis 0=moln, dc=lifesize, dc=com.
Välj Grundläggande som autentiseringstypen.
Ange en bind DN (Distinguished Name (unikt namn)). T.ex. uid=<extension>.

3. Klicka på Uppdatera.

Cisco TelePresence SX20 och Codec Cserier
1. Ange enhetens IPadress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
2. Gå till Konfiguration > Systemkonfiguration > H323.

3. I avsnittet NAT, välj Av för Läget.
4. Konfigurera det följande och klicka på Spara efter varje alternativ:
Välj Gatekeeper för CallSetup Mode.
Välj Dynamisk för PortAllocation.
Ange Inloggningsnamn, Detta är tillägget för enheten.
Välj På för Läget.
Ange lösenordet.
Ange Gatekeeperadressen
Välj Manuell för Upptäckt.
Ange enhetstillägget i fälten E164 och ID.

Aktivera telefonoktjänten
1. Ange enhetens IPadress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
2. Gå till Konfiguration > Systemkonfiguration > Telefonboksserver.

3. Lämna fältet ID tomt och välj TMS som typ.
4. I fältet URL anger du din anknytning och ditt lösenord i följande format: http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?
token=extension_password
5. Klicka på Spara.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Anpassa din Lifesize Phone HD
För Lifesize cloudbased kunder med Lifesize Phone HD anslutna till ett Lifesize Iconrumssystem, kan man anpassa bakgrunder, layout och
tidszoner på hemskärmen på Lifesize Phone HD via sidan för rumssystemempå Lifesizes administratörskonsol.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

rumssystemet från navigeringssystemet.

3. Klicka på kryssningsrutan vid telefonen du vill anpassa. Du kan välja flera telefoner genom att klicka på kryssningsrutorna bredvid
varje namn som associeras med en Lifesize Phone HD. Klicka på Anpassa Phone HD.
4. Från fliken Bakgrund kan du välja en fördefinierad bakgrund eller ladda upp en anpassad bakgrund. OBS! Bildformat som stöds:
JPEG, PNG och bildstorlek på högst 1 MB samt upplösning på minst 800 x 480 px.
5. Från fliken Layout kan du anpassa layouten genom att välja en layout med 4 knappar som har datum/tid, en layout med 6 knappar
och en layout med 8 knappar. Det finns flera knappar att välja bland:

Hälsa
Samtal
Möten
Kalender
Min information
Kamera
Nuvarande
Anpassat kortnummer
Senaste
Knappsats
Vila
Katalog
Start
Stör ej
Volym
Favoriter

6. Från fliken Tidszoner kan du söka efter och ange en fördefinierad tidszon, eller skapa ett namn för en anpassad tidszon. Du kan
även aktivera/inaktivera varje tidszon genom att klicka på På/Avknappen.
7. Klicka på Spara.
Se följande videor för mer information om hur du anpassar Phone HD.

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

Hantera kalendrar
Administratörer kan hantera kalendrar för alla rumssystem i sina Lifesizekonton från sidan för

rumssystem i administratörskonsolen.

OBS! Innan du registrerar en Icon till en kalender, se till att du har installerat kalenderintegrationen och sammankopplatdin Icon med ditt
Lifesizekonto.
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

rumsystemen från navigeringsmenyn.

3. Klicka på namnet på rumssystemet du vill hantera. Fönstret för avancerade inställningar kommer att visas.
4. Välj fliken Kalender. Sök efter och koppla din Icon till en kalender genom att klicka på Koppla. Om en kalender redan är kopplad
visar kalendern abonnemanget.
5. Om detta är den första installationen, välj din kalenderleverantör och följ instruktionerna. Efter första installationen kan du söka efter
din organisations kalendrar. Välj den kalender du vill öppna och klicka sedan på Koppla.
6. Om du vill byta kalender klickar du på Avsluta koppling och börjar om.
Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.

Inledande intallation för Microoft Office 365
1. Välj Office 365 bland kalendertjänster som erbjuds i installationsguiden och logga in på Office 365 med dess huvudsakliga
administratörskonto.
2. I det följande Microsoftfönstret, auktorisera Lifesizes kalendertjänst för endast läsåtkomst för kalendrar och katalogdata från
Office 365inkorgar. OBS! Lifesize har inte skrivbehörighet under några omständigheter.
3. Installationen för Icon kalenderfunktionen är klar. Välj vilken Office 365 rumsresurs som kommer tilldelas till denna Icon, klicka sedan
på prenumerera. Meddelandet som säger att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar på tillbaka till
videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen.
För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365konto.

Inledande och lokala intallationintruktioner för Microoft
xchange 2013/2016
1. Välj Microsoft Exchange lokalt bland kalendertjänsterna som erbjuds i installationsguiden. Logga in på Exchange med
administratörskontot för Exchange eller med ett tjänstkonto (utvecklare) med personifieringsbehörigheter. Kontot måste ha
personifieringsbehörigheter för att få mötesinbjudningar för andra användare. Kalendertjänsten försöker lokalisera Exchangeservern
som använder Auto Discoveryprocessen. För mer information om Autodiscovery, klicka här.
2. När anslutningen med Exchangeserver är klar, välj vilken rumsresurs (kallad "rummets inkorg" av Microsoft) som ska tilldelas denna
Icon och klicka sedan på Prenumerera.
3. På bekräftelsesidan, klicka på Prenumerera igen. Ett meddelande om att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar
på tillbaka till videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen.
4. Om du vill byta kalender klickar du på Avsluta koppling och börjar om.
För Microoft xchange erver 2013/2016

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Exchange Server konto med personifieringsbehörigheter.Mer
information.

Lokala meddelanden på kärmen för Microoft Office 365 och Microoft xchange 2013/2016
För att tillåta popupmeddelanden på skärmen på Lifesize Icons mötesrumssystem så behöver du följande Windows PowerShell

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Exchange Server konto med personifieringsbehörigheter.Mer
information.

Lokala meddelanden på kärmen för Microoft Office 365 och Microoft xchange 2013/2016
För att tillåta popupmeddelanden på skärmen på Lifesize Icons mötesrumssystem så behöver du följande Windows PowerShell
kommandon.Läs mer.
Starta Exchange/O365 PowerShell som administratör och kör följande kommandon:
$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

Intruktioner för inledande intallation av Google G uite
OBS!För inledande installation, måste du aktivera G Suite APIs för att Lifesize ska kunna kommunicera med Googletjänsten. Läs mer.

1. Välj G Suite bland kalendertjänsterna som erbjuds i installtionsguiden. Logga in på G Suite med dess huvudsakliga
administratörskonto.
2. i det efterföljande Googlefönstret, auktorisera Lifesizes kalendertjänst för endast läsåtkomst för kalendrar och katalogdata från G
Suiteinkorgar. OBS! Lifesize har inte skrivbehörighet under några omständigheter.
3. Installationen för Icon kalenderfunktionen är klar. Välj vilken rumsresurs för G Suite (kallas delat utrymme av Google) tilldelas till denna
Icon och klicka på Prenumerera. Meddelandet som säger att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar på tillbaka till
videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen.
När du har integrerat kalendern kan du koppla Lifesize Iconenheter till kalendertjänsten.
Som standard kommer arrangörens namn att visas i kalendern. Om du vill att mötesnamnet ska visas följ följande steg. Detta tillstånd ges per
rum och ändringen gäller endast för möten framöver.
När du letar efter en kalender kommer enbart början av söksträngen att användas. T.ex. om du söker efter Sarah Smith: Sarah kommer att
matcha, ssmith kommer att matcha, men inte Smith.
Om du får ett felmeddelande när du söker efter ett rum i kalendern, kontakta din systemadministratör för att kontrollera att du har korrekt
behörigheter.

Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.

Hantering av Dashrum

Inspelningar
Lifeize Record and hare
Om funktionen för inspelning och delning är aktiverad på ditt Lifesizekonto kan användare i din organisation spela in möten och dela länkar
till inspelningen med andra. För att göra inställningar för åtkomst till inspelning och delning, gå till kontoinställningar, välj fliken allmänna
inställningar och bläddra ner till Spela in och dela. Läs mer
Läs mer om att spela in samtal och möten.
Läs mer om att visa, hantera och dela inspelningar.

Ladda upp en inpelning
Om du vill dela videor som inte spelats in med Lifesize kan du använda funktionen för uppladdning för att använda en webbläsare och ladda
upp videofiler till ditt bibliotek med Lifesizeinspelningar. När du har laddat upp filen behandlas din video och formateras för delning i ditt
inspelningsflöde. Lifesizeadministratörer kan hantera alla inspelningar i biblioteket för inspelningar på deras Lifesizekonton. Endast
Lifesizeadministratörer och superanvändare kan ladda upp inspelningar.
1. Gå till inspelningar > inspelningsflöde.
2. Klicka på Ladda upp.
3. Dra och släpp en fil eller klicka för att bläddra bland filer. Det är endast möjligt att ladda upp MP4filer med max. storlek 5 GB.
4. Ändra titeln på din inspelning (valfritt).
5. Klicka på Ladda upp. Uppladdningsprocessen visas på sidan. Du kan lämna fönstret där filen laddas upp när som helst. Din
uppladdning fortsätter då i bakgrunden, men du kommer inte att kunna se hur många procent som laddats upp. OBS: Tiden som
krävs för uppladdning varierar beroende på filens storlek och din internetanslutning.
6. Behandling: Det kommer att ta lite tid att behandla din video. Hur mycket som behandlats visas under Ladda uppknappen.Det
rekommenderas att du laddar upp och behandlar högst tre videor åt gången. Behandlingstid är vanligtvis en timme per GB.
7. När filen har laddats upp och behandlas visas den i inspelningsflödet. Gå till

för att ändra inspelningens egenskaper och till

för att välja vem som kan se inspelningen:
Specifika användare: Det här är standardinställningen. Börja att skriva in ett användarnamn och välj användaren i rullgardinsmenyn.
Hela kontot: Välj denna inställning för att dela filen med alla användare på ditt konto.

Aktivera Live Stream
Lifesize Live Stream är perfekt för organisationer som vill livestreama företagsmöten, utbildningar eller uppdateringar från ledningen.
Administratörer kan aktivera Lifesize Live Stream, skapa Live Streamhändelser och ladda ner inspelningarna. Mötesägaren eller
moderatorn kan öppna Live Streammötet för frågor och hantera svar på frågor som ställts av deltagare i realtid.
Alla Live Streamhändelser spelas in och kan tillfälligt laddas ner under fliken Inspelningar. Läs mer om hantering av Live Streamhändelser
och inspelningar.
OBS! Frågor och svar stöds inte på mobila enheter.

kapa en Live tream-händele
1. Logga in på administratörskonsolen
2. Klicka på

Mötenfrån navigeringsmenyn.

Om lägger till ett nytt möte, klicka på Skapa möte och komplettera informationen som krävs i fliken Allmänt och i fliken Roller för att
definiera mötet. Mötets namn måste fyllas i.
Om du redigerar ett möte, klicka på mötets namn för att redigera mötesuppgifterna.

3. Klicka på fliken Streaming och välj och ange därefter den obligatoriska informationen.
a. Klicka på Aktivera Live Streaming.
b. För att inkludera en live frågestund, klicka på Aktivera frågor.
c. Om du inte vill godkänna frågor innan de publiceras aktiverar du kryssrutan Godkänn alla inkommande frågor
automatiskt. Med detta alternativ kommer alla frågor som ställs genom panelen bli synliga för deltagarna under Live
Streamhändelsen.
d. Välj Visningsbehörigheter för att tillåta användare att delta i mötet:
Offentligt  Alla som har länken kan titta på livestreamingen.
Privat  Deltagare måste ange ett lösenord. Endast personer som anger lösenordet kan titta på livestreamingen. Denna
inställning rekommenderas för att begränsa händelsen till personer som är avsedda att delta. OBS! Lösenordet är inte
samma som mötets lösenord.
Endast grupp  Endast medlemmar i din grupp kan titta på livestreamingen.

e. Kopiera länken som genereras under fliken Streaming tillsammans med eventuellt lösenord och skicka till mötesägaren som
kan inkludera dem i mötesinbjudan. Om du klickar på

för att kopiera länken, följer inte lösenordet med.

4. Klicka på Spara. OBS! När du lägger till ett nytt möte är länken endast tillgänglig när du har klickat på Spara.
Se följande video för mer information om Lifesize Live Stream.

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

Hantera Live Stream
Efter att du har aktiverat Lifesize Live Stream kan du se detaljer om varje händelse som har skapats, se historik och uppgifter om händelser i
realtid, ladda ner Live Streamrapporter och inspelningar.
När en Live Streamhändelse skapas i administratörskonsolen visas följande uppgifter under fliken livestreamingar på mötessidan.
Mötesnamnet
Länken till Live Streamhändelsen
Behörigheter som angetts för händelsen (offentligt, endast grupp eller privat)
Live?status – om streaming pågår eller inte, och om så är fallet, antalet åskådare i händelsen.
Historik– Om du klickar på Live Streamhändelsens namn öppnas Live Streamuppgifterna för det valda mötesrummet.

e Live tream-hitoriken
På fliken Live Stream klickar du på informationsikonen för att visa en uppdelning av händelser för ett visst mötesrum. Under historik ser du:
datum, tid och varaktigheten för varje enskild händelse, samt antalet åskådare under händelsen. Klicka på informationsikonen i
rapportkolumnen för att visa historik och ladda ner rapporten.
Klicka på namnet på Lifestreamhändelsen i rapporteringskolumnen för att se historik och ladda ner rapporten.

Detaljer om Live tream-händeler
Den detaljerade Live Streamrapporten visar alla deltagare som deltog i Live Streamhändelsen. Även länken till Live Streammötet ingår i
denna rapport. Klicka på Exportera för att ladda ner rapporten.

Ladda ner en inpelning av det treamade mötet
Alla Live Streamhändelser spelas in. När en Live Streamhändelse avslutas sparas inspelningen tillfälligt på inspelningsägarens konto. Om
du inte har köpt timmar för Lifesize Record and Share och vill spara Live Streaminspelningar för lagring eller delning permanent, måste
inspelningsägaren ladda ner inspelningen så snart den finns tillgänglig på sidan Inspelningar.
1. För att ladda ner inspelningen går du till Visa inspelningar och öppnar inspelningen.
2. Klicka på

längst ner på sidan.

Lär dig hur man aktiverar Lifesize Live Stream om du ännu inte har gjort det för din organisation.
Om du är moderator kan du lära dig mer om hur man modererar en Live Streamhändelse.

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

Oh no, page not found!
Our apologies, but the page you requested has vanished.
Well, vanished might be a bit strong, it may just be hiding, so we suggest you use our search page, or the
links in the footer below to help you find the information you’re looking for.
Thanks for visiting us!

