Lifesize® Icon™ Serie 300/500/700

Kom igång med att konfigurera ditt system

Konfigurera och aktivera

Konfigurera ditt system

Konfigurera

Börja ringa samtal. Du kan också hantera samtal, dela data och skapa inspelningar.

Använda ditt system

Läs om Lifesizes molnbaserade videoservice som stödjer stationära datorer, mobil, och videosamarbete
baserad i webbläsare med din Icon.

Lifesize Cloudbaserad tjänst

Installera hårdvara
Ta hänsyn till de fysiska förhållandena i rummet, kompatibiliteten med bildskärmar och nätverkskonfigurationen när du förbereder dig för att
installera videosystemet från Lifesize. OBS: En administratör måste manuellt ange IPadress, nätmask och standardgateway för ditt system
om du inte använder DHCP.

Lathund
Lifesize Icon 300 med Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 med micpod och Room Controllerapp på surfplatta
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700
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Kom igång och aktivera ditt system
Se installera Icon 300 med Micpod för installation av Lifesize Icon 300 med Micpod och Room Controllerappen.

Intallering med Lifeize Phone HD
Följ dessa steg vid första installation av Icon med Lifesize Phone HD.
1. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas på din Icon. OBS!Du hittar detta i din Phone HD genom att trycka på
Start > System.
2. Välj ditt språk från listan och klicka sedan på Nästa.
3. Välj din tidszon.
4. Ange och bekräfta en administratörslösenord. Det här gör det möjligt för administratören att få åtkomst till systemets webbgränssnitt.
5. Ange och bekräfta administratörens lösenkod för en Lifesize Phone HD. Detta ger administratören åtkomst till inställningarna i
Lifesize Phone HD.
6. Klicka på Nästa.
7. Välj din ljudutgång (Phone Hd eller TVskärm eller högtalare) och klicka sedan på Nästa.
8. Du har slutfört installationen. Klicka på Gå till administratörskonsolen för att para ihop ditt system med Lifesizetjänsten.
9. Du kan koppla Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.
Med Jag kan Lifesizeslutanvändare anknyta enheten till sig själva.
Enskild användare

Med Användare kan Lifesizeadministratörer anknyta enheten till vilken användare som helst eller till ett befintligt
rumssystem i sin 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 epostadress för att ringa upp systemet.

10. Klicka på Aktivera.
Du är nu redo att ringa ditt första samtal.
Se följande video för vidare information, uppackning och installation av Lifesize 700.

Installera Icon 300 med Micpod
Följ dessa steg under den ursprungliga konfigurationen av din Icon.
1. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas på din Icon.
2. Välj ditt språk från listan och klicka sedan på Nästa.
3. Välj din tidszon.
4. Ange och bekräfta en administratörslösenord. Det här gör det möjligt för administratören att få åtkomst till systemets webbgränssnitt.
5. Para ditt system. Du kan koppla Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.
Med Jag kan Lifesizeslutanvändare anknyta enheten till sig själva.
Enskild användare

Med Användare kan Lifesizeadministratörer anknyta enheten till vilken användare som helst eller till ett befintligt
rumssystem i sin 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 epostadress för att ringa upp systemet.

6. Ladda ner Lifsize Room Controllerappen på din läsplatta.
7. Använd appen för att skanna QRkoden och slutföra parningsprocessen.
Du är nu redo att ringa ditt första samtal.

Konfigurera ditt system
Konfigurera dina nätverksinställningar, din profil, säkerhet, ditt språk och mer genom att använda det nya webbgränssnittet på Lifesize Icon
eller Lifesize Phone HD.
Webbgränssnitt
Phone HD

Nätverksöverväganden
Dålig ljudoch bild kvalitet kan bero på otillräcklig bandbredd i nätverket. LifeSize rekommenderar ett nätverk med min minst 1 MB/s
(inkommande och utgående) för ett videosamtal med hög upplösning. Lifesizes videosystem väljer bästa upplösning automatiskt under
videosamtal med lägre bredband som kan uppnås med den tillgängliga bandbredden.
Om du avser att använda domänadressen för att ringa så måste du antingen konfigurera en DNSserver elller använda en DHCPserver som
automatiskt anger en DNSserver. Lifesizes standard DNSserver är 8.8.8.8.

Använd webbgränssnittet för Lifesize Icon
Det nya webbgränssnittet för att konfigurera ditt Lifesize Iconsystem inkluderar nu alla dina inställningar på en sida, vilket gör det enkelt att
konfigurera det du vill snabbt.

Konfigurera systemprofilen
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress. OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Ange Profilens värden.
Systemnamn

Definiera rumssystemets namn.

Systemspråk

Välj ett språk för systemets gränssnitt.

Systemets telefonnummer

Ange telefonnumret som används av systemet

NTPserver

Det värde du anger för Värdnamn NTPserver används tillsammans med
eventuell NTPserveradress som en DHCPserver lämnar till ditt
system.

Datum och tid

Välj datum, tid och tidszon

3. Klicka på Spara.

Konfigurera nätverket
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress.OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Rulla ner till Nätverksektionen och ange följande:
Anslutningstyp

Trådbunden

DHCPserver

DHCP allokerar och tilldelar IPadresser dynamiskt.
Om du inaktiverar DHCP, ange den lokalt konfigurerade IPadressen,
subnätmasken (som används för att separera IPadresserna i nätverks
och värdidentifierare) samt standardgateway.

IPadress

Ange systemets IPadress.

Standardgateway

Ange uppgifterna för standardgateway.

Nätmask

Ange nätmaskens uppgifter.

Statisk DNSserver 1 & 2

Ange IPadresser för att konfigurera DNSservrar. Ange domännamn
som ska avsökas vid lösning av värdnamn. DNS översätter namnen på
nätverksknutpunkter till adresser, specificera denna inställning för att
använda DNS för att söka värdnamn till IPadresser.

Duplex av nätverk

Fullständig duplex gör det möjligt att kommunicera mellan två
komponenter för att överföra och ta emot information samtidigt.

Nätverkshastighet

Välj din nätverkshastighet: 10 Mb/s, 100 Mb/s eller 1000 Mb/s

3. Klicka på Spara.

Säkerhet och lösenord
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress.OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Rulla ner till sektionen för Säkerhet och ange följande:
Ange och bekräfta administratörens
lösenord

Lösenord bör innehålla minst 8 tecken, med minst en siffra,
minst en liten och en stor bokstav samt minst ett specialtecken.

Ange och bekräfta PINkoden för Phone
HD

Ange ett personligt IDnummer med fyra siffror (PIN) för Lifesize
Phone HD som används för det här systemet.

3. Klicka på Spara.

Konfigurera systembeteende
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Rulla ner till sektionen för Systembeteende och ange följande:

Autosvara inkommande samtal

Ställ in så att inkommande samtal besvaras automatiskt. Om
det inaktiverats, måste du svara eller ignorera inkommande
samtal för hand. Som standard måste du svara eller ignorera
inkommande samtal manuellt.

Presentationer börjar automatiskt

Om du ansluter en bärbar dator till en videoingång i systemet
kommer en presentation att starta automatiskt.
Standardalternativet är aktiverad.

Ljudutgång

Specificerar plats för ljudutgång under videosamtal

Dubbelskärmsläge

Välj självvy (standard) eller spegelläge. Läs mer nedan.
Belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla kan åstadkomma
ett flimmer som kameran registrerar och överför till systemet.
Om du använder belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla
och upptäcker flimmer i videon ska du ställa in Antiflimmer till
50 Hz. Standardvärdet är Auto.

Antiflimmer 50 Hz

OBS!Det värde man väljer för den här inställningen tillämpas på
alla anslutna kameror till systemet.
Vissa exponeringsinställningar som är avsedda att användas i
rum som är belysta med solljus kan orsaka flimmer. Du kan ta
bort flimret genom att öka inställningen för Ljusstyrka.

3. Klicka på Spara.

Duelkärmläge (endat Lifeize Icon 500 och 700)
När du ansluter en andra skärm till ditt system kan du välja skärmläge så att ditt system automatiskt ställer in den andra skärmen. Beroende
på läget som väljs kan dina skärmar ha olika funktioner inom videosamtal och utom videosamtal.

Skärmläge

Samtalsstatus

Bildskärm 1

Skärm 2

Självvy
(standard)

Under samtal

Andra deltagares video eller
en sammansatt vy vid 3 eller
fler deltagare

Lokal kamera

Om bildibild är aktiverat: Din
kameravy visas i bildibild

Utanför
samtal

Bakgrund

Om bildibild är aktiverat: Visar
bakgrunden
Om du presenterar lokalt från din skärm
(via HDMI eller Lifesize Share) eller om
andra deltagare presenterar från sina
skärmar: Visar presentationen
Bakgrund eller digital skylt
Om du presenterar lokalt från din skärm
(via HDMI eller Lifesize Share): Visar din
presentation

Spegelläge

Under samtal

Andra deltagares video eller
en sammansatt vy vid 3 eller
fler deltagare
Om bildibild aktiverats: Din
kameravy visas bildibild

Lokal kamera
Om bildibild är aktiverat: Visar
bakgrunden
Om du presenterar lokalt från din skärm
(via HDMI eller Lifesize Share) eller om
andra deltagare presenterar från sina
skärmar: Visar presentationen

Utanför
samtal

kameravy visas bildibild

Om du presenterar lokalt från din skärm
(via HDMI eller Lifesize Share) eller om
andra deltagare presenterar från sina
skärmar: Visar presentationen

Bakgrund eller digital skylt

Bakgrund eller digital skylt

Om du presenterar lokalt från
din skärm (via HDMI eller
Lifesize Share): Visar din
presentation

Om du presenterar lokalt från din skärm
(via HDMI eller Lifesize Share): Visar din
presentation

OBS:
1. Om ditt system tidigare har ställts in för självvy med bildibild bibehåller systemet de aktuella inställningarna tills du ändrar till ett av
de två lägena ovan.
2. CLISHkommandon kan användas för att alltid visa kameravy på skärm 1 i självvy utanför samtal.
3. Din lokala kamera kan när som helst visas tillfälligt på skärm 1 genom att trycka på kameraknappen på din Lifesize Phone HD.

Konfigurera ditt system för att arbeta med VoIP
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress.OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Rulla ner till sektionen för VoIP och ange följande:
PBXintergration

Aktivera PBXintegration.

SIPanvändarnamn

SIPanvändarnamn för enheten.

Användarnamn för auktorisering

Användarnamn för auktorisering för SIPservern. Ange enbart ett värde
om detta krävs av registreraren eller proxyn.

Lösenord för auktorisering

Auktoriseringslösenord för SIPservern. Ange enbart ett värde om detta
krävs av registreraren eller proxyn.

SIPregistrerare

När detta är aktiverat används en SIPregistrerare.

SIPregistrators värdnamn

Värdnamn eller IPadress för SIPregistreraren.

SIPregistrering

Välj direkt eller via proxy.
Kommunikationssökväg som ska användas vid registrering med en
SIPregistrerare. SIPenheter använder registrerarinställningar för att
dynamiskt registrera aktuell plats.

Aktivera SIPproxy

När detta är aktiverat används en SIPproxyserver.

Värdnamn för proxy

Värdnamn eller IPadress för SIPproxyservern.

SIPsignalering

Ange önskat SIPsignalprotokoll (TCP, UDP eller TLS).
Signaleringsprotokoll är ömsesidigt exklusiva; genom att aktivera ett av
dem inaktiveras de andra. För att aktivera transportsäkerhet för
signalering ska värdet ställas in till TLS.

3. Klicka på Spara.

Diagnostik och underhåll
1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IPadress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka Starta >System.
2. Rulla ner till sektionen för Diagnostik och underhåll och ange följande:
Skapa & ladda ner diagnostisk
rapport

Supportpersonal kan be dig att spara en diagnostisk rapport för att
hitta orsaker till problem som kan uppstå i systemet.

Ladda ner diagnostisk rapport

Laddar ner den genererade diagnostiska rapporten

Starta paketupptagning

Samlar in och laddar ner kommunikationslogg för nätverket (.pcapfil).
Paketupptagningen körs i upp till tre minuter för att hämta tillräcklig
information och ladda ner filen.

Omstart av systemet

Gör att systemet startas om.

Återställ systemet till
fabriksinställningar

Denna åtgärd tar bort dina aktuella inställningar, inklusive dina poster
i Favoriter. Systemet startar om automatiskt och
administratörslösenordet nollställs till standardvärdet (admin).
OBS! Du kan också nollställa systemet genom att trycka på den
röda nollställningsknappen på Lifesizesystemets baksida under 10
15 sekunder.

USB 1

Välj skal, hastighet och flödeskontroll

USB 2

Välj skal, hastighet och flödeskontroll

Använd din Phone HD
Använd din Lifesize Phone HD för att konfigurera ditt Iconsystem.
Nätverksinställningar
Testa ditt nätverk
Återställ systeminställningarna
Ändra språk

Nätverksinställningar
1. Använd din Phone HD, tryck på System > Admin.
2. Tryck på Nätverksinställningar och ange följande genom att använda knappsatsen:

DHCPserver

DHCP allokerar och tilldelar IPadresser dynamiskt.
Om du inaktiverar DHCP, ange den lokalt konfigurerade IPadressen,
subnätmasken (som används för att separera IPadresserna i nätverks
och värdidentifierare) samt standardgateway.

IPadress

Ange systemets IPadress.

Subnätmask

Ange information om nätmasken.

Standardgateway

Ange uppgifterna för standardgateway.

Statisk DNSserver 1 & 2

Ange IPadresser för att konfigurera DNSservrar. Ange domännamn
som ska avsökas vid lösning av värdnamn. DNS översätter namnen på
nätverksknutpunkter till adresser, specificera denna inställning för att
använda DNS för att söka värdnamn till IPadresser.

Testa ditt nätverk
Kör ett nätverkstest för att kontrollera rumssystemets anslutning till ditt nätverk och molntjänst.
1. Använd din Phone HD, tryck på System> Admin.
2. Tryck på Testa nätverk.
3. Tryck på Kör ett test. Dina test resultat visas.

Återställ systeminställningarna
Följande procedur nollställer systemet till standardtillståndet:
1. Använd din Phone HD, tryck på System>Admin.
2. Tryck på Återställ nätverkets inställningar.
3. Tryck på Återställ för att återställa alla nätverksinställningar till deras standardvärden.
Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet.
OBS! Du kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på Lifesizesystemets baksida under 1015
sekunder.

Ändra språk
1. Använd din Phone HD, tryck på System.
2. Tryck på Språk.
3. Välj ditt språk från listan. Följande språk finns tillgängliga i Lifesize Icons:
Svenska
Kinesiska (förenklad) (简体中文)
Kinesiska (traditionell) (繁體中文)
Tjeckiska (Čeština)
Holländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Franska (Français)
Tyska (Deutsch)
Italienska (Italiano)
Japanska (日本語)
Koreanska (한국어)
Norska (Norsk)
Polska (Polski)
Portugisiska (brasiliansk) (PortuguêsBrasil)
Ryska (Pусский)
Spanska (Español)
Svenska

OBS! Om du vill ändra språket för systemets webbgränssnitt väljer du Språk .

Konfigurera din brandvägg
I detta avsnitt förklaras hur du kan konfigurera dina Lifesizevideosystem för brandväggstraversering som en fristående H.323/SIPenhet.
Om din Icon är ansluten till Lifesize cloudbased service, se onlinehjälpen som finns tillgänglig här.

Samtalsinställningar och mediaportar
Begränsning av reserverade portar

Placering akom en randvägg
Lifesize rekommenderar att du placerar systemet bakom en brandvägg. Använd ett av följande alternativ:
DMZ med
offentlig IP
adress.

Att placera dina videosystem i DMZ:en gör att du kan tilldela offentliga IPadresser. Denna konfiguration gör det lättare för ditt system att ansluta sig till offentliga videosystem
på internet.

Privat LAN med
NAT

Att placera dina videosystem i en privat LAN med Network Address Translation (NAT) döljer deras privata IPadresser men gör att samtal med system utanför ditt nätverk är mer
komplicerade.

Portäkerhet
Lifesize Iconvideosystemen är nätverksenheter som erbjuder olika tjänster och protokoll för olika ändamål. Alla bör inte vara tillgängliga utanför din organisation eller ditt
nätverk, såsom tillgång till enhetens administrativa funktioner eller SSHtillgång till terminalen. För att upprätthålla säkerheten och förhindra oönskat, skadligt utnyttjande
eller angrepp, rekommenderar Lifesize att du åtminstone blockerar extern eller inkommande tillgång till följande portar:
22 (ssh)
80 (http)
443 (http)
554 (RTSP)
10008 (REST APItjänst om UVC Manager hanterar systemet)

Lifesize rekommenderar att dessa portar hålls öppna för åtkomst för interna administratörer. Se till att ändra standardinställningen för administratörslösenordet för att vara
säker.
OBS! Byt administratörens lösenord i webbgränssnittet i Inställningar > Lösenord. Du kan inaktivera SSH och webbtillgång till systemet i Inställningar > Säkerhet.
Se Antiskräppostfiltrering för mer information om att förhindra oönskade och störande samtal.

Samtalsinställningar och mediaportar
För att placera samtal till andra genom brandväggen, måste du konfigurera brandväggen för att släppa igenom inkommande och utgående
trafik genom att göra följande:
UDPport 1719

Registrering av gatekeeper.

TCPport 1720

H.323 samtalsförhandling.

UDPport 5060

SIP samtalsförhandling.

TCPport 5060

SIP samtalsförhandling om TCPsignalering är aktiverad för SIPsamtal.

TCPport 5061

TLSsignalering i SIPsamtal om TLSsignalering är aktiverad. OBS!TLS är den enda transport som har stöd för krypterade
samtal.

Nödvändiga TCP och UDP
portar

Intervall angivet i Inställningar > Nätverk > Reserverade portar.

Begränsning av reserverade portar
För att ringa samtal till andra enheter genom brandväggen måste du konfigurera brandväggen för att släppa igenom inkommande och
utgående trafik till Lifesizesystemet genom de reserverade portarna. Användare som ringer genom en brandvägg till system med IP
adresser kan uppleva enkelriktat ljud eller video om brandväggen inte är korrekt konfigurerad för att tillåta dubbelriktad video och ljudtrafik.
Standardinställningen är att Lifesizesystemen kommunicerar via TCP och UDPportar i området 60000–64999 för video, röst, presentationer
och kamerastyrning. Lifesizesystem använder en del av dessa portar under ett samtal.
OBS!Minsta antal portar som krävs är 100.
Du kan minska antalet UDP och TCPportar som är tillgängliga för kommunikation genom att begränsa området med hjälp av värden under
Inställningar > Nätverk > Reserverade portar. Lifesize rekommenderar att det intervall du väljer, om det inte är ett underområde av det
förinställda intervallet, börjar med ett anslutningsnummer som är högre än 49151. Intervallet måste börja med ett jämnt nummer och sluta med
ett ojämnt nummer för att inkludera ett jämt antal totala portar. För ett intervall som börjar på 62000, ställ in det lägsta värdet till 62000 och det
högsta till 62099 för att tilldela ett intervall med 100 portar, vilket är det minsta tillåtna antalet.
OBS!Ändring av värdena i Reserverade portar gör att systemet startar om.
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Använda ditt system
Med Lifesize Phone HD kan du hantera ljud, webb och videokonferenser och dela din skärm vilket gör det enklare än någonsin att samarbeta
med dina kollegor och partners. Det livfulla och responsiva pekskärmsgränssnittet ger snabbt åtkomst till de mest populära funktionerna.

naa kontroller
Flera gester har lagts till för Lifesize Phone HD som är anslutet till ett Lifesize Iconsystem. Du måste befinna dig i ett samtal för att använda
dessa gester.
En beröringmed två fingrar stänger av eller sätter på ljudet
Att svepamed två fingrar på skärmen höjer volymen med 10 %
Att svepaner med två fingrar på skärmen sänker volymen med 10 %
Att svepa med ett finger och hålla kvar flyttar den lokala kameran i den angivna riktningen
Att beröraskärmen med fyra fingrar tar dig till systemalternativen

Samtal
Ring ett amtal
Använd knappsatsen för att ringa till en telefon direkt.
Från katalogen:
1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
2. Tryck på ikonen Katalogen .
3. Välj personen du vill ringa.
4. Välj Ring som Video..
Från dina Favoriter:
1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
2. Tryck på ikonen Favoriter .
3. Välj personen du vill ringa.
4. Välj Ring som Video eller Ring som Röst.

Avluta ett amtal
Tryck på ikonen Avsluta .

Jutera volmen
Under ett samtal, tryck på ikonen Volym . Justera volymen med skjutreglaget.
Om du vill justera volymen innan du startar ett samtal trycker du på Start ikonen på hemskärmen för att komma åt volymikonen.

Ljud av
Under ett samtal, tryck på ikonen Ljudlös .
Ljuset på Lifesize Phone HD blir röd när den är på ljudlös.

Fltta kameran
Under ett samtal, dra åt vänster och tryck på ikonen Kameran .
Om du vill flytta på kameran innan du ringer, tryck på ikonen för Kameran på hemskärmen.
Flytta/zooma kameran genom att använda kontrollerna.
Du kan lägga till en inställning genom att hålla ner en siffra i fältet för Inställningar.

Aktivera tör j
1. Under ett samtal, tryck på ikonen Mer .
2. Tryck på ikonen Stör ej.

pela in ett amtal
1. Under ett samtal, tryck på ikonen Spela in .
2. Vid förfrågan, välj person som ska äga inspelningen. OBS: Om du ringer in till ett möte är mötets ägare även inspelningens ägare.
OBS! Lifesize Record and Share krävs för att kunna spela in ett samtal.

träck upp handen
1. Under ett samtal kan du trycka på ikonen sträck upp hand för att visa mötets värd eller moderator att du har en fråga eller
kommentar. Knappen visar din hand som "uppsträckt".
2. Tryck på sänk hand för att sänka din hand.
OBS: Rumssystem räknas som deltagare i möten. För moderation av möten används Lifesizeappen.

Presentera din skärm
Tryck på Present ikonen under ett samtal.
Under ett samtal trycker du på ikonen för Layouter för skärmlayoutalternativ. Om du vill avsluta presentationsläget trycker du på
ikonen Presenterar .
Du kan dela din skärm oavsett om du är i ett videosamtal eller presenterar för ändra i konferensrummet.
Om du vill avsluta presentationsläget trycker du på ikonen Presenterar .
Administratörer kan inaktivera automatiska presentationer under Inställningar > System. Standard är aktiverat.
Om videosystemet redan tar emot en presentation kan du inte ansluta en bärbar dator och starta din egen presentation utan att först stoppa
den aktuella presentationen till alla samtalsdeltagare.
Layouter
Välj från följande layoutalternativ under ett samtal:
Presentationsingång och video från fjärränden visas sida vid sida.

Presentationsingång och video från flera uppringare visas. Denna layout är tillgänglig med integrerade bryggsamtal från Möten. För bryggor som inte är
integrerade, välj < eller > för att välja en layout.

Presentationsingång visas.

Video från fjärränden visas.

Om videosamtalet inte stödjer presentationer samtidigt som video byter videosystemet automatiskt de primära ingångarna och
presentationsingångarna för att sända presentationen. Den lokala änden visar både kameran och presentationsingången och fjärränden visar
endast presentationen.
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