Komma igång
Vi gratulerar dig till ditt val av Lifesize för bästa möjliga videokonferenser:
Lär dig mer om systemet
Efter att systemet har installerats ska ytterligare inställningar göras, såsom
ändra lösenord och ställa in brandväggar.

Översikt över konfiguration

Sedan kan samtal göras. Du kan också hantera samtal, dela data och skapa
inspelningar.

Använda systemet

Avancerade inställningar finns också för ytterligare konfiguration.

Inställningar och protokoll

Utför regelbundet underhåll, såsom programvaruuppdateringar, återställning
av förvalda inställningar samt felsökning.

Systemunderhåll

Läs om Lifesize Cloud, en molnbaserad videotjänst som stöder skrivbord,
mobil och webbläsarbaserat videosamarbete med din ikon.

Lifesize Cloud

Se nyheter i den senaste versionen.

Nyheter i denna version

Relaterad information finns tillgänglig på lifesize.com/support.

Konfigurationsöversikt
När du installerar systemet för första gången kommer en guide att hjälpa dig att konfigurera språk, nätverksinställningar och tidszon. I detta
steg kan du även välja att ansluta din Ikon till Lifesize Cloudtjänsten.
Efter installationen konfigurerar du videosystemet med hjälp av fjärrkontrollen eller från systemets webbgränssnitt:
1. Öppna en webbläsare.
2. Gå till systemets IPadress. Denna visas i
Lifesize Cloudanvändare: Välj

>

på huvudskärmen.

för att visa IPadressen.

Efter installationen kan du även konfigurera följande:
Vad vill du göra?

Läs mer

Anslut till Lifesize Cloud.

Ansluta till Lifesize Cloud

Om du inte anslöt din Ikon till Lifesize Cloud under den första
konfigurationen måste du nollställa systemet för att ansluta det till ditt
Cloudkonto.

Integrera systemet med andra Lifesizeapplikationer.

Integreringar

Ställa in administratörslösenord.

Systemåtkomst och lösenord

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Lösenord.

Ändra systemets datum, tid och tidszon.

Datum och tid

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Datum och tid.

Ändra språk för systemgränssnittet.

Språk

Gör något av följande:

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar >
Utseende.
Använd fjärrkontrollen för att välja

>

.

OBS: För att ändra språk för systemets webbgränssnitt väljer du Språk på
webbgränssnittets inloggningsskärm.

Ändra systemets namn.

Systemnamn

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > System. Lifesize
Cloudanvändare: Ditt systemnamn definieras genom Lifesize Cloud när du
ansluter din ikon till tjänsten.

Justera det säkra området.

Systemalternativ

Om dag, datum och tid inte visas helt i det övre högra hörnet av skärmen
kan du välja

>

för att justera det säkra området.

Välj inställningar för dubbla skärmar. (Endast Icon 600 och 800.)

Dubbla skärmar

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Utseende > Fysiskt
skärmupplägg.

Ladda upp en anpassad bakgrund till din Ikon.

Lifesize Cloud

Om du har Ikoner som är anslutna till Lifesize Cloud kan du ladda upp en
anpassad bakgrundsbild till dina system från webbkonsolen.

Anpassa din Lifesize Phone HD.
Lifesize Cloudkunder med Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon
400|450|600|800system kan anpassa tidszonerna och knapparna på
hemskärmen från webbkonsolen.

Lifesize Cloud

Anpassa din Lifesize Phone HD.

Lifesize Cloud

Lifesize Cloudkunder med Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon
400|450|600|800system kan anpassa tidszonerna och knapparna på
hemskärmen från webbkonsolen.

Aktivera H.323 och SIP.

H.323

Logga in till webbgränssnittet och gå hit:

SIP

Inställningar > H.323
Inställningar > SIPregistrator 1
Inställningar > SIPregistrator 2

Konfigurera inställningar för samtal, ljud och video.

Samtalsinställningar

Logga in till webbgränssnittet och gå hit:

Ljudinställningar
Videoinställningar

Inställningar > Samtal
Inställningar > Ljud
Inställningar > Video

Konfigurera ditt videosystem för brandväggskorsning.

Konfigurera brandväggen

Aktivera automatisk etablering.

Etablera din Ikon med UVC ClearSea

Konfigurera videosystemet så att det kan hitta en etableringsserver och
konfigurera sig självt med inställningar som anges på servern.

Konfigurera nätverksinställningar.

Systemalternativ

Gör något av följande:

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar >
Nätverk.
Använd fjärrkontrollen för att välja

>

och ange koden

(standardinställning är 1234) för att komma åt

.

Systemåtkomst och lösenord
Fjärrstyrning

Åtkomst till administratörsfunktioner från videosystemets skärm:
Välj

Webbläsare

>

och ange koden (som standard: 1234).

Öppna en webbläsare och ange IPadressen för Lifesizesystemet. Logga in med administratörskontot. Förvalt användarnamn och lösenord är
admin.
Systemets IPadress visas i

på videosystemets huvudskärm.

Lifesize cloudbased service users: Select

>

to view the IP address.

Som standard kan fjärrstyrning av ett Lifesizevideosystem över HTTP aktiveras via Inställningar > Säkerhet > Aktivera åtkomst över HTTP.
VARNING:Inaktivering av HTTP kommer att logga ut dig och hindrar dig från att logga in på systemet igen.

SSH

Logga in med dina administratörsuppgifter till en SSHsession och ange kommandon för att fjärrstyra ditt Lifesizesystem. Förvalt användarnamn
och lösenord är admin.
För att få en introduktion till hur man använder API:n anger du help i kommandoprompten. Du kan också komma åt detaljerad dokumentation om
kommandona på https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/
Som förval är fjärrstyrning över SSH aktiverat via Inställningar > Säkerhet > Aktivera SSHåtkomst.
VARNING:Inaktivering av SSH hindrar dig från att fjärrstyra systemet via SSH.

UVC
Manager

Med UVC Manager kan administratörer hantera videosystem inom hela företaget.

Gå till Preferenser > Lösenord för att hantera lösenord:
Användare

Tillgång

Användarnamn

Standardlösenord

Administratör

Webbläsare, SSH (kommandorad)

admin

admin

Administratör

Videosystemets skärm med
fjärrstyrning

Ingen

1234

Support

Webbläsare, SSH

support

support

Lösenord kan vara upp till 16 tecken långa och innehålla valfri kombination av siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och symbolerna *(stjärna) och #
(fyrkant). Lösenkoden måste bestå av minst 32 tecken och innehålla en kombination av siffrorna mellan 09.
Du kan inte ändra användarnamnet.

Systemets namn, datum och tid
temnamn

Definiera videosystemets namn i Inställningar > System > Systemnamn.
Obs: Systemnamnet definieras genom Lifesize Cloud när du ansluter Icon till tjänsten.

temet datum och tid

Systemets datum och tid ställs in automatiskt om något av följande villkor uppfylls:
DHCP har aktiverats i Inställningar > Nätverk > Använd DHCP och DHCPservern passerar en NTPserveradress till ditt system.
Du specificerar värdnamn eller IPadress för en NTPserver i Inställningar > Datum och tid > Värdnamn NTPserver.

OBS: Det värde du anger för Värdnamn NTPserver används tillsammans med eventuell NTPserveradress so en DHCPserver passerar
till ditt system.
Tidszonen ställs inte in automatiskt. Gå till Inställningar > Datum och tid för att ange tidszon.

Språk och dubbla skärmar
pråk

Välj språk för systemets gränssnitt i Inställningar > Utseende > Språk. Du kan också använda fjärrkontrollen och välja
språk.

>

för att ändra

OBS: För att ändra språk för systemets webbgränssnitt väljer du Språk på inloggningsskärmen.

Dula kärmar (endat Icon 600 och 800)

När du ansluter en andra bildskärm kan du välja skärmarrangemang i Inställningar > Utseende > Fysiskt skärmarrangemang. Lifesize
videosystemet konfigurerar automatiskt den andra skärmen enligt ditt val och enligt videosystemets status.
Obs: Att ansluta en andra skärm kräver en licensnyckel. Kontakta din Lifesizerepresentant för mer information.
Alternativ

Bildskärm 1

Bildskärm 2

Standard

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation,
presentation i samtal, sammansatta
samtalsdeltagare + presentation i samtal

Speglar, presentation i samtal

Isär

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation

Speglar, presentation i samtal

Angränsande

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation

Endast presentation i samtal

Angränsande (aldrig tom)

Liknar Angränsande, men speglar lokal vy eller
presentation när man inte befinner sig i ett samtal

Lokal vy i ett videosamtal utan en presentation

Dubbla
Endast Icon 800

Lokal vy eller presentation av ingång 1 när man inte
befinner sig i ett samtal

Lokal vy eller presentation av ingång 2 när man inte
befinner sig i ett samtal

Spegelvänd

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation,
presentation i samtal, sammansatta
samtalsdeltagare + presentation i samtal

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation,
presentation i samtal, sammansatta
samtalsdeltagare + presentation i samtal

Enkel

Kameror, samtalsdeltagare, lokal presentation,
presentation i samtal, sammansatta
samtalsdeltagare + presentation i samtal

Inaktiverad

Systemalternativ
Välj

för systemalternativ:
Visar status för systemet, inklusive kommunikationer, ljud, systemingångar och utgångar, DHCP, automatiskt etablering, temperatursensorer och
fläkthastigheter.

Visar detaljerad information inklusive kommunikationer, ljud, nätverk, systemingångar och utgångar, DHCP, automatisk etablering och kameror.

Låter dig konfigurera det säkra området på din skärm.

Visar systemets IPadress för din administratör för att konfigurera systemet. Om systemet inte är konfigurerat eller inoperabel visas information för
serieport.

Välj språk för skärmens text.

Visar licenser som används av systemet.

Efter bekräftelse startas systemet om.

Ger tillgång till administrativa verktyg. Detta område kräver ett numeriskt lösenord (förval är 1234).
aktiverar eller inaktiverar DHCP. När DHCP är inaktiverat kan du ställa in IPadress, nätmäsk, standardgateway och adress till den statiska DNS
servern. Välj Testa nätverk för att testa anslutningen.
nollställer nätverksinställningar till deras standardvärden: aktiverar DHCP, nollställer VLANtagen till 0 och aktiverar HTTP och SSH.
nollställer alla inställningar till deras standardvärden och startar om systemet.
återgår till den alternativa versionen av programvaran, nollställer alla inställningar till deras standardvärden och startar sedan om systemet.
Välj

för att logga ut.

Använda systemet
Du kan integrera din Icon med Lifesize Cloud, UVCprogramsviten samt Lifesize Bridge. Tillgängliga alternativ beror på programmen som är
konfigurerade i din miljö.
Vad vill du göra?
Välj Samtal

och navigera till ett av följande samtalsalternativ:

Favoriter
Senaste
Katalog
Ringa, svara på och avsluta samtal

Möten
Knappsats

(telefon) eller Knappsats

(videosystem)

Schema
Välj Svara och

(för att avsluta ett samtal).

Läs mer om att ringa samtal och hantera videosystemet under ett samtal.

Välj Presentation
.
Om du ansluter din bärbara dator till en videoingång på systemet under ett samtal
startas en presentation automatiskt. Läs mer.

Inleda en presentation

För att justera den lokala kameran när systemet är ledigt, välj Visa
Styra kameror

Under ett samtal, välj
för att justera den lokala kameran. Välj
kameran i fjärränden. Läs mer.

.
för att justera

Skapa en inspelning

Med UVC Video Center konfigurerat väljer du

Visa mitt nummer

Välj
för att visa systemnamnet och nummer som uppringare använder för att
knappa in i videosystemet.

Aktivera Stör ej

Välj

för att avvisa inkommande samtal. När detta är valt visas

Välj

för att öppna volymkontrollen.

. Läs mer.

.

Justera volymen

Fjärrstyrning: Välj en volym mellan 0 och 100. Nivå representerar volymen i procent.
Använd fjärrkontrollen för att justera nivå. Tryck på eller för att justera nivån i 1 %
stegökning. Tryck på eller för att snabbt och kontinuerligt justera volymen.

Sätta systemet i vila

Välj

för att att sätta system, kamera och skärm i vila. Läs mer.

Visa systemstatus

Välj

för systemalternativ. Läs mer.

När Lifesizevideosystemet är ledigt visar skärmen kamerans video. När Lifesizevideosystemet är i vila är skärmen svart. Ett inkommande
samtal, visa en presentation eller trycka på en knapp på fjärrkontrollen aktiverar systemet. Peka fjärrkontrollen på IRmottagaren (lokaliserad
på både kameran och codec), inte på skärmen, och tryck på knappen för att aktivera systemet.

Vila

Välj

för att att sätta system, kamera och skärm i vila. Videosystemet sätts automatiskt i vila under följande förhållanden:
När tio minuter har gått utan användarinteraktion.
Ett röstsamtal kopplas.

Tryck på
på telefonen eller valfri knapp på fjärrkontrollen för att väcka systemet. När systemet vaknar markeras en av följande alternativ,
beroende på videosystemets status:
Ett systemproblem har uppstått. Välj

för mer information om problemet.

beroende på videosystemets status:
Ett systemproblem har uppstått. Välj

för mer information om problemet.

Stör ej är aktiverat i systemet.

Ett planerat samtal i UVC Manager är tillgängligt i videosystemet.

Inga andra villkor finns.

Ringa ett samtal
Ringa ett samtal genom att använda följande metoder:
Välj
för att visa planerade samtal som UVC Manager har schemalagt för videosystemet. Information om samtalet kan inkludera starttid, titel,
beskrivning och deltagare. Samtal som kräver lösenord visar en låssymbol . Schemat visar även tidsperioder då inga samtal är schemalagda.
Schema

Ett samtal startar vid den schemalagda starttiden och kopplar ihop deltagarna antingen automatiskt eller efter att en eller flera av dem accepterar
en inbjudan att delta i samtalet.

Välj
Favoriter

för att visa dina favoriter. Välj en post i listan för att slå numret.

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning och Ta bort eller Ta bort alla (för att hantera posterna under Favoriter).

Välj
Senaste

>

>

för att visa senaste uppringda

, mottagna

eller missade

samtal. Välj en post för att slå numret.

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning, Lägg till i favoriter, Ta bort eller Ta bort alla (för att hantera posterna under
Senaste).
Senaste är begränsat till 50 poster.

Välj
Katalog

Möten

>

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning och Lägg till i favoriter.

Välj

>

Telefon: Välj
Knappsats

Knappsats

En videoikon

för att visa posterna. Välj en post för att slå numret.

för att visa tillgängliga samtal. Välj en post för att slå numret. Läs mer om att gå med i ett möte.

>

för att ange samtalsinformationen manuellt. När du slår in varje tecken hörs motsvarande tryckton för värdena 0–9, # och *.

Välj abc för att visa en knappsats för inmatning av alfanumeriska tecken. Välj skifttangenten
gånger för caps lock.

för att föra in en versal. Välj skifttangenten två

Fjärrstyrning: Välj
>
för att ange samtalsinformationen manuellt. Navigera till avancerade alternativ för att ange alfabetiska värden eller för att
välja banvidd eller protokoll. Listan med värden för tillgänglig bandvidd justeras till inställningen för maximal bandvidd som ställts in av din
administratör. På samma sätt visas endast aktiva samtalsprotokoll.

representerar ett pågående videosamtal. En röstikon

representerar ett röstsamtal. Välj

för att avsluta samtalet.

Tillgängliga samtalsalternativ beror på programmen som är konfigurerade i din miljö. Läs mer om integrering av Icon med andra Lifesize
applikationer.

Gå med i ett möte
Välj >
för att visa tillgängliga möten. Information om mötet kan inkludera starttid, mötets namn och beskrivning. Samtal som kräver
lösenord visar en låssymbol .
Status för ett möte kan vara en av följande poster:
Påbörjat

Mötet har börjat.

Börjar om
<minutes>

Mötet börjar inom 10 minuter.

Redo

Mötet är öppet för deltagare, men har inga än.
Deltagare har redan anslutit sig till mötet.

Aktivt

Om ett aktivt möte är fullt kommer bryggan inte att godkänna nya deltagare.

Ej
tillgänglig

Inga resurser finns tillgängliga.

Fullt

Inga portar är lediga eftersom konferensen är full.

Välj en post från listan för att ansluta till mötet. Innan mötets start visar en räknare kvarvarande tid tills mötet startar. Du kan ansluta dig till
mötet tio minuter innan starttiden: Bridge ansluter dig automatiskt när mötet startar.
Delta i ett möte från kalendern.
1. När du startat en prenumeration kommer din Lifesize Icon och Lifesize Phone HD få en lista över möten för de kommande två
dagarna. Välj Kalender, och skrolla ner till mötet du vill delta i.
2. Klicka på mötet för att delta. Du kan anmäla dig till mötet tio minuter innan det startar.
När mötet startar dyker ett meddelande upp på din skärm. Klicka Ja för att ansluta till mötet.
Läs mer om mötesmeddelanden och andra frågor om Kalendrar.
Läs mer om hur man hanterar kalendrar i Lifesize Cloud.

Flerpartssamtal
I flerpartssamtal kommer video som satts samman från den externa MCU:n att visas på varje uppringares skärm. Krav för flerpartssamtal är
bland annat:
Din Icon är integrerad med UVC ClearSea och en stödd Lifesize MCU Läs mer.
Din Icon är ansluten till Lifesize Cloud. Läs mer.

För att lägga till en deltagare till ett pågående samtal väljer du

Lägg till. Använd den här metoden för att överföra en uppringare: efter att

deltagaren har lagts till kan du lämna samtalet utan att avsluta det. För att ta bort en enskild uppringare väljer du
deltagare som ska tas bort.

och markerar den

För inkommande samtal finns följande val tillgängliga:
Klicka på Avsluta + svara för att avsluta det nuvarande samtalet och svara på det inkommande samtalet.
Klicka på Svara för att lägga till uppringaren till det nuvarande samtalet.
Klicka på Ignorera för att ignorera uppringaren.

Om din Icon har en associerad Lifesize ClearSea Client som är aktiv och är registrerad till UVC ClearSea kan du välja
klienten ska kunna gå med i samtalet. Den här åtgärden kopplar från samtalet i din Icon.

i klienten för att

Systemet under ett samtal
Välj
Dölj text på skärmen

Dölj.

För att dölja text på skärmen och spara inställningarna går du till Samtalsinställningar > Dölj eller visa användargränssnittet.

Ljud av

Tryck på

Stäng av ljudet för
video

Välj

Visa bildibild

Välj
>
för att visa bildibildvideo under ett samtal. När detta är valt visas
Om detta väljs under ett samtal kvarstår bildibild för efterföljande samtal.

Ändra layout för
samtal och
presentation

Flytta kameror

>

för att stänga av ljudet i andra änden. När detta är valt visas

för att stänga av ljudet för video i fjärränden. När detta är valt visas

.

.

. Den här inställningen kvarstår över alla samtal.

Välj
eller
och navigera till önskad layout.
är inte tillgängligt om samtalet bara har en tillgänglig layout. Läs mer om
att hantera samtal som hyses av en Lifesize MCU och presentation.
Lifesize Cloudanvändare: du kan bara ändra layout när en presentation är aktiv.

Under ett samtal, välj
kameror.

för att justera den lokala kameran. Välj

Om två kameror är anslutna i Icon 600 eller 800 väljer du

Byta kameraingång

. Om ljudet i fjärränden är på tyst läge visas

Genom att välja

(endast Icon 600 och
800)

för att justera kameran i fjärränden. Läs mer om styrning av

eller

för att byta den primära kameraingången.

justeras den nuvarande kameran:

Icon 600: Som standard är HDkameran den primära ingången, kamera 1 och DVIkameran är kamera 2.
Presentationer är inte tillgängliga med två kameror anslutna.
Icon 800: Som standard är DVI 1 den primära ingången.

Ändra kameraingång

Om tre eller fler enheter är anslutna väljer du
sekundär ingång.

för att ändra den primära ingången. Du kan välja ingång 1–4 som primär eller

(Endast Icon 800)

Du kan också välja en av ingångarna att visa på primär och sekundär skärm när du inte befinner dig i ett samtal. Välj Dubbla under
Inställningar > Utseende > Fysiskt skärmarrangemang.

Använda knappsatsen

Välj

Visa information om
uppringare

Välj
>
för att visa detaljer om uppringaren, med systemnamn och systemnummer samt samtalsstatistik, med samtalstyp och
protokoll, samtalstid och samtalsriktning.

Visa
inspelningsinformation

Välj
(eller
>
med fjärrkontrollen) medan du spelar in med UVC Video Center för att visa detaljer om inspelningen, inklusive
video och ljudstatistik.

Avsluta samtal

Välj

för att visa knappsatsen för att ange toner.

.

Som standard måste du svara eller ignorera inkommande samtal manuellt. Administratörer kan ställa in inställningar för Autosvar och
Autosvar tyst läge i Inställningar > Samtal.
Läs mer om samtalsinställningar och att anpassa systembeteende.

Presentation
Välj Presentation

för att starta en presentation innan och under ett samtal. Om du ansluter en bärbar dator till en videoingång i systemet

kommer en presentation starta automatiskt och
pågående inspelning.

visas. För att avsluta presentationen, välj

. Att stoppa en presentation avslutar

Administratörer kan inaktivera automatiska presentationer under Inställningar > System. Standard är aktiverat.
Endast Icon 800: DVIingången som fungerar som presentationsingång representeras av en siffra i alternativet Presentation. Välj
för att
ändra presentationsingång. Du kan använda alla ingångar som presentationsingång. Video ändras till en sekundär ingång om den primära
ingången väljs för presentation. Du kan inte välja samma ingång för både primär och sekundär källa.
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. Dessutom kan du inte ta kontroll över en fjärrvisning.
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
inte är integrerade, välj < eller > för att välja en layout.

. För bryggor som

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.

Navigering och sökning
Din Icon visar samtalsposter och annan systeminformation i listor.
Navigera bland informationen med fjärrkontrollen så här.

Navigera till början eller slutet på
en lista

Tryck

för att snabbt navigera till början eller slutet på listan.

Ett fält till höger om listan visar din aktuella position och det totala antalet poster på listan.

Tryck på

för att öppna sökrutan för att lokalisera samtalsposter.

När du väljer värden, filtreras listan för att matcha ord i posternas namn som börjar med filtreringsraden. Sökfältets
alternativ inkluderar:

Söka samtalsposter

Tryck

för att radera ett värde i sökfältet.

Välj #symbolen för att representera valfritt nummer.
Välj

för att lägga till ett mellanrum mellan sökposter, vilket möjliggör användning av flertalet ord i

sökningen.

När du väljer ryska som språk för videosystemets skärm använder sökningen det kyrilliska alfabetet. Välj
fjärrkontrollen för att visa det latinska alfabetet.

med telefonen och abc med

Om din Icon är integrerad med UVC ClearSea väljer du
för att söka alla UVC ClearSeaposter, inte bara poster i din grupp. Lägg till en
global post till dina favoriter för snabb åtkomst. När du anger söksträngen, filtreras listan för att matcha ord i posternas namn som börjar med
filtreringsraden. Poster från den globala katalogen är märkta med

.

Kamerastyrning
Din Icon ger dig möjlighet att justera en kamera under och innan ett samtal. För att hindra fjärranvändare från att justera den lokala kameran
kan din administratör inaktivera Fjärrstyrning av lokal kamera (aktiverad som standard) i Inställningar > Video. För att hindra
fjärranvändare från att använda och konfigurera kamerans förval för den lokala kameran, inaktivera Fjärrstyrning av den lokala kameran
eller Fjärrstyrning av kamerans förval.

Panorera, luta, zooma och förintällningar

1. Välj den kamera du vill styra från telefonen (eller skärmen):

>

Justera den lokala kameran närhelst systemet inte är i ett samtal.

Justera den lokala kameran under ett samtal. Den lokala videon visas i PIPfönstret.

Justera kameran i fjärränden.

1. Justera panorering och lutning med hjälp av de fyra pilarna.
2. Justera zoomning med de två pilarna.
3. En kameraförinställning är en förinställd kameraposition som associeras med ett nummer. Kameraförinställningar gör att du
snabbt kan ändra kamerans position under ett samtal.
För att ange en förinställning för den nuvarande kamerapositionen trycker och håller du ned en siffra till Förinställning sparad visas.
Tryck på siffran för att flytta kameran till en förinställd position.
1. För att avsluta sessionen för kamerakontroll, välj

Avsluta.

Inspelning
Med UVC Video Center konfigurerat i din miljö kan du starta en inspelning när du vill.
Välj

på telefonen eller

>

med fjärrkontrollen medan du spelar in för att visa video och ljudstatistik om inspelningen.

Inpelning under ett amtal

Välj
för påbörja inspelning under ett samtal. Om du blir tillfrågad, ange en giltig inspelningsnyckel. Om det lyckas påbörjas inspelningen
och inspelningsikonen visas.
Som standard spelas alla samtalsdeltagare in. För att spela endast lokal eller fjärrvideo ändrar du standardlayout för inspelning i
Inställningar> Spela in och strömma.
För att stoppa en inspelning avslutar du samtalet eller presentationen, eller välj

.

Om du använder en ikon som är ansluten till Lifesize Cloud kan du välja inspelningsägare när du börjar spela in. Mer information.

Inpelning utanför ett amtal

1. Välj

.

2. Välj från en av dina tillgängliga inspelningsalternativ för att påbörja en inspelningssession:

Spela in inmatning från kameran.

Spela in inmatning från en presentation.

Spela in två strömmar: inmatning från presentation och kamera.

Spela in inmatning från två kameror. Välj
med två anslutna kameror.

1. Välj

eller

för att välja kameran som tillhandahåller första ingången. Detta alternativ är endast tillgängligt

för att börja spela in. Om du blir tillfrågad, ange en giltig inspelningsnyckel. Om det lyckas påbörjas inspelningen och

inspelningsikonen visas.
2. Valfritt: Om du spelar in en ingång från kameran eller från en presentation, välj
kamera. Om du spelar in två strömmar, välj

för att växla ingång: presentation eller

för att växla mellan att spela in två strömmar (presentation och kamera) och

en ström (kamera).
3. För att sluta spela in, välj

.

OBS: Om du placerar ett samtal eller en startar en presentation efter att inspelningen har startat så kan du stoppa inspelningen och sessionen
genom att avsluta samtalet eller presentationen.
1. För att avsluta inspelningssession, välj passande alternativ (beroende på ditt val under steg 2):

Att använda Lifesize Phone HD
Flera snabbgester har lagts till för Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Iconsystem. Du måste befinna dig i ett samtal för att använda
dessa gester.
• Att beröra skärmen med två fingrar stänger av eller på ljudet
• Att svepa uppåt på skärmen med två fingrar höjer volymen med 10 %
• Att svepa nedåt på skärmen med två fingrar sänker volymen med 10 %
• Att svepa med tre fingrar på skärmen och hålla kvar flyttar den lokala kameran i den angivna riktningen
• Att beröra skärmen med fyra fingrar tar dig till Systemalternativ
Läs mer.
Lifesize Cloudkunder med en Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon 400|450|600|800system kan enkelt anpassa knapparna och
tidszonerna på hemskärmen via webbkonsolen. Ta reda på hur.

Samtal som hyses av en MCU
När UVC Multipoint eller Lifesize Bridge är integrerat med din Icon visas schemalagda och on demandkonferenser som är tillgängliga för
videosystemet i

>

. När du ansluter dig till ett samtal från Möten

, visas alla tillgängliga brygglayouter för det aktuella

samtalsscenariot. Om samtalet stödjer mer än en layout visas
. För att ändra samtalets layout, välj
bryggor som inte är integrerade, välj < eller > för att välja en layout.

och navigera till önskad layout. För

När du går med i ett samtal som hålls av en Lifesize MCU som inte är integrerad med din Icon väljer du
på telefonen för att navigera
gränssnittet. Tryck på 9 för att visa hjälptext på skärmen. Om den virtuella operatören svarar på samtalet är du uppmanad att välja en
konferens att ansluta dig till.
Tryck på 3 för att visa bryggalternativ:
Självvy

Vyn från en deltagares kamera visas på deras skärm.

Ordningsföljd för högtalare

När den är aktiverad visas den senaste talaren i det ledande fönstret.

Statusindikatorer

När den är aktiverad visas statusikonen.

Stäng av ljudet för video

När detta är valt stängs av ljudet för video.

Aviseringar

Röstuppmaningar och systemljud indikerar aktuell systemstatus eller krävd åtgärd.

Kamerastyrd navigering
Tonnavigering

Byter kontroll av fjärrändens kamera och DTMFtoner.

Språk

Språk för skärmtext och röstuppmaningar.

Textinfogning

Hur långt in texten är placerad från sidan av skärmen.

Icon 800: Ljudingångar
Ljud som mottas från DVIIingången skickas till den närmre och den bortre änden, endast om du ställer in ingången på att vara primär ström eller
presentationsström.
DVII

Exempel: om du ansluter en DVR till DVI 3 och ändrar presentationsingången till att använda DVI 3 kommer både ljud och video att skickas till den
närmre och bortre änden.

Analog linje in är alltid på, vilket gör att den inte behöver kopplas till en digital ingång.
Linje in

Exempel: om du ansluter din smartphone till Icons linje in och trycker på spela upp på smartphonen kommer ljudet att skickas till både den närmre
och den bortre änden.
Om du inte vill skicka ljud måste du styra ljudet vid källan.

När du trycker på Ljud av stängs alla ljudingångar i systemet av som förval. För att konfigurera systemet till att endast stänga av den aktiva
mikrofonen loggar du in till videosystemets webbgränssnitt och ställer in Inställningar > Ljud > Ljud av till Aktiv mikrofon.
Som förval styr den inbäddade ljudprocessorn för Icon 800 AEC, brusreducering och automatisk styrning av förstärkning. För att använda en
extern kontroller, aktivera Integrerat ljud eller i Inställningar > Ljud. När Integrerat ljud är på ställs Aktiv mikrofon in på Linje in som
förval.

Icon 450: Smart Framing
Lifesize Icon 450 är utformad med Smart Framing som automatiskt justerar kameran för att garantera att alla syns mitt i bilden. Smart
Framingfunktionen är inaktiverad tills kalibreringsprocessen har slutförts. Se Kalibrering av Smart Framing för mer information.
Efter kalibreringen aktiveras Smart Framing endast när du befinner dig i ett samtal.
Som standard kommer Inramnings knappen att vara På . Du kan när som helst stänga av Smart FRaming och ta kontroll över kameran.
Under ett samtal, dra åt vänster och knacka på Kameran. Tryck på Inramning för att starta eller stänga av Smart Framing. Smart Framingen
förblir avstängd tills du aktiverar den igen eller tills nästa samtal startas. När samtalet avslutas kommer Smart Framing att aktiveras på nytt
och vara redo för nästa samtal.
Om du vill veta mer, läs de vanliga frågorna om Smart Framing.

Inställningar och protokoll
Nätverksinställningar
Samtalsinställningar
Ljudinställningar
Videoinställningar
USBinställningar
H.323inställningar
SIPinställningar
Säkerhetsinställningar

För att se en fullständig lista över inställningar och deras standardvärden kan du klicka här.

Nätverksinställningar
Konfigurera nätverksinställningar i Inställningar > Nätverk.
DHCP eller statisk
IPadress

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.
OBS:Från videosystemet väljer du

Nätverkshastighet

>

och anger lösenkod (som standard 1234) för att få tillgång till nätverksinställningar

.

Lifesize rekommenderar att du väljer Automatisk förhandling av hastighet och duplexinställningar om inte ditt nätverk specifikt kräver
en fast hastighets eller duplexinställning. Om du inte väljer Automatisk förhandling av hastighet och duplexinställningar, försäkra att
värdena matchar den hastighet och duplex som är konfigurerat i ditt nätverk.
OBS: Om din ethernetväxel är konfigurerad till halvduplex, kan du uppleva dålig videokvalitet när du ringer samtal som är större än 512
kbit/s. Ändra din ethernetväxelkonfiguration till en annan inställning än halvduplex när du väljer Automatisk förhandling av hastighet och
duplexinställningar.

VLANtag

Om du har statiska VLAN konfigurerade kan du konfigurera Lifesizesystemet för att tillämpa en VLANtagg på utgående paket och
acceptera inkommande taggade paket endast om de delar samma VLANidentifierare. Specificera VLANidentifieraren för den VLAN som
systemet är tilldelat. Intervallet för värden är 1 till 4094.

DNSservrar och
domän

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.

Sök domäner

Domäner söks efter i den ordning du listar dem och sökningen avslutas när ett giltigt namn hittas. För att söka en namnhierarki, använd
sökdomäner med olika omfång. Exempel:

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

Reserverade
TCP och UDP
portar

Som standard kommunicerar Lifesizevideosystem genom TCP och UDPanslutningar i intervallet 60 000–64 999. Lifesize rekommenderar
att du använder det standardinställda intervallet. Du kan dock begränsa intervallet av UDP och TCPanslutningar som är tillgängliga för
kommunikation. 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 49 151.

QoS

Ange QoSinställningar enligt de inställningar som används i ditt nätverk.

MTU för
videopaket

Videopaket som överstiger MTUstorleken för en router eller ett segment längs nätverksbanan kan fragmenteras eller släppas, vilket
resulterar i dålig videokvalitet i mottagarenheten. Du kan ställa in MTU för de videopaket som Lifesizesystemet sänder. Standardvärdet är 1
440 byte. Giltigt intervall är 900–1 500 byte. Lifesize rekommenderar att du inte ändrar detta värde om inte ditt nätverk kräver ett annat MTU.

Statisk NAT

Om du använder statisk NAT för associering av en allmän IPadress till den privata IPadressen för din Lifesize Icon väljer du Statisk NAT
och anger den allmänna IPadressen eller värdnamnet för din Lifesize Icon.

802.1x
autentisering

Som standard är 802.1xautentisering inaktiverat för konferensrumssystem. på Lifesize Icon. För mer information om hur man aktiverar, gå
till 802.1xautentisering..

802.1xautentisering
Lifesize Icons konferensrumssystem stödjer portbaserad ömsesidig autentisering som är baserad på 802.1xstandarden IEEE vid
användning av delprotokollet.EAPTLS. IEEE 802.1x ökar säkerhet och distribution genom att erbjuda stöd för centraliserad
användaridentifiering, autentisering och dynamisk nyckelhantering.
IEEE 802.1xstandarden ger portbaserad autentisering för kommunikation mellan en ansökande, en autentiserare (en 802.1xkompatibel
Ethernetswitch i det här fallet) och en autentiseringsserver. Som standard är 802.1xautentisering inaktiverat för konferensrumssystem på
Lifesize Icon.
Innan du aktiverar den här funktionen bör du kontrollera att den aktuella miljön uppfyller följande krav:
Autentiseringsservern installeras med CAcertifikat, servercertifikat och servercertifikatets privata nyckel
Verifieraren är konfigurerad för att komma åt verifieringsservern, och för att tillåta en eller flera av dess portar för att tillhandahålla 802.1x
åtkomstkontroll
En certifikatutfärdare har producerat ett CAcertifikat, ett klientcertifikat, en klientnyckel och en lösenfras för klientnyckel (tillval) för
konferensrumssystem från Lifesize Icons

För att aktivera 802.1xautentisering:
1. Logga in på webbgränssnittet och välj Inställningar> Nätverk .
2. Scrolla ner till 802.1xautentisering . Markera kryssrutan för att aktivera.
3. Lägg till filerna:
Certifiera PEMfil
CA PEMfil
Huvudsaklig PEMfil

4. Ange din passfras till kundnyckeln (tillval).
5. Välj Spara.
6. Du kommer först att uppmanas att bekräfta ändringarna, därefter startar nätverksgränssnittet om, och du måste starta om
webbläsaren. När du är redo, välj Ja.

Samtalsinställningar
Om du vill konfigurera inställningar för användargränssnitt loggar du in på webbgränssnittet och väljer Inställningar > Utseende.
Inställning
Dölj eller visa användargränssnitt

Beskrivning
Välj bland följande alternativ i Inställningar >
Utseende > Användargränssnittsläge på skärmen:

Standardvärde
Standard

Standard: Visa användargränssnittet på
skärmen, och få åtkomst till inställningar
med fjärrkontrollen eller telefonen.
Endast händelser: Dölj
användargränssnittet på skärmen men
visa händelsemeddelanden. Starta samtal
med Lifesizetelefonen. Hantera
händelser såsom inkommande samtal,
stänga av ljud och spela in med
fjärrkontrollen eller telefonen.
Tom: Håll skärmar rena genom att dölja
både användargränssnittet på skärmen
och händelsemeddelanden. Hantera alla
händelser och konfiguration med Lifesize
telefonen. Använd fjärrkontrollen för att
stänga av ljudet och flytta kameror.

Om du vill konfigurera samtalsinställningar loggar du in på webbgränssnittet och väljer Inställningar > Samtal.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Autosvar

Om det inaktiverats, måste du svara eller ignorera
inkommande samtal för hand.

Inaktiverat

Stäng av ljud vid autosvar

Om detta är aktiverat och Autosvar är aktiverat, är
ljudet avstängt på systemet när ett samtal kopplas.

Aktiverat

Autobandbredd

Anger hur systemet svarar på paketförlust under ett
samtal. När det är aktiverat, förinställning, kommer
systemet att försöka använda bästa tillgängliga
bandbredd efter att samtalet kopplats.

Aktiverat

Maximal bandbredd för samtal

Ställer in den maximala nätverksbandbredd som
ska användas för alla inkommande och utgående
videosamtal. Detta värde blir maximalvärdet som
användare kan välja från manöverknappen när de
slår ett samtal manuellt. Detta värde bestämmer
också den maximala inkommande bandbredden för
alla videosamtal, oberoende av värdet för Maximal
utgående bandbredd för samtal.

6000 kbit/s

Maximal utgående bandbredd för samtal

Ställer in maximal mängd nätverksbandbredd som
används vid varje utgående videosamtal. Det här
värdet kan inte vara större än Maximal
bandbredd för samtal.

6000 kbit/s

Standardbandbredd för samtal

Ställer in maximal mängd nätverksbandbredd som
används för varje utgående videosamtal när
användaren specificerar Auto för bandbredd när
samtalet placeras.

1328 kbit/s

Sekundär ström

Aktiverar H.239kapacitet, vilket gör att du kan
skicka och ta emot presentationer på en andra
ström. Som förval aktiveras en andra ström. Du kan
stänga av en andra strömmen om systemet har

Aktiverat

Sekundär ström

Aktiverar H.239kapacitet, vilket gör att du kan
skicka och ta emot presentationer på en andra
ström. Som förval aktiveras en andra ström. Du kan
stänga av en andra strömmen om systemet har
problem med tredjepartssystem som inte har stöd
för en andra ström.
Om videosamtalet inte stöder andra strömmar
(eftersom funktionen för andra strömmar är
inaktiverad i näränden eller fjärränden inte stöder
andra strömmar) kommer den primära och
presentationsinmatningen automatiskt att växlas,
så att presentationen visas för alla
samtalsdeltagare.

Aktiverat

Ljudinställningar
Ställ in ljudinställningar i Inställningar > Ljud.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Videosamtalsutgång

Specificerar plats för ljudutgång under videosamtal:
Linjeutgång, HDutgång, DVI eller Telefon.

HDutgång

Röstsamtalsutgång

Specificerar plats för ljudutgång under
röstsamtal: Linjeutgång, HDutgång, DVI eller Telefon.

Telefon

Endast Icon 600
Analog mikrofonkänslighet

Ställer in värdet som kontrollerar mikrofonens
förstärkning för analog ljudinmatning. Välj ett av följande
värden:

Linjenivå

Linjenivå. Använd det här värdet för
professionella mikrofoner.
Mikrofonnivå. Använd det här värdet för
hemanvändarmikrofoner.
Mikrofonnivå med förstärkning. Använd
det här värdet när mikrofonen behöver
förstärkas.
Endast Icon 800
Integrerat ljud

Som standard kontrollerar Icon 800:s inbyggda
ljudprocessor följande:

Av

Akustisk ekoanullering (AEC)
Brusreducering
Automatisk känslighetskontroll
För att använda en extern kontroller, aktivera Integrerat
ljud.
När detta alternativ är aktiverat gäller följande
förhållanden:

Volymknapparna på din telefon och
huvudskärm är inte tillgängliga.
Aktiv mikrofon sätts i standardläge
Linjeingång. Mikrofoner som är anslutna till
linjeingångljudingångar är alltid
aktiverade.
DVIljudingångar är aktiverade tills du
stänger av dem vid deras källa.
OBS: Inställningen Integrerat ljud är tillgängligt för Icon
600 från kommandoraden.

Aktiv mikrofon

Systemet kan ansluta till fler än en mikrofonenhet för
ljudinmatning under samtal. Endast en mikrofon kan
fungera som aktiv mikrofon under ett samtal.

Auto

Ljud avstängt

När du trycker på knappen för avstängning av ljud stängs
all ljudinmatning av som standard, inklusive ljud från den
aktiva mikrofonen, en PC som är ansluten till codecen för
en presentation eller en enhet som är ansluten till
extraingångar.

Alla

För att konfigurera systemet så att det endast stänger av
den aktiva mikrofonen, välj Endast mikrofon.

en presentation eller en enhet som är ansluten till
extraingångar.
För att konfigurera systemet så att det endast stänger av
den aktiva mikrofonen, välj Endast mikrofon.

SIP
Lifesizesystemen stöder som standard SIPprotokollet för uppringning och mottagning av video och röstsamtal. Lifesize Iconsystemen har
förmågan att samtidigt registrera till två oberoende SIPtjänster, vilket möjliggör registrering till både en SIPvideotjänst och ett lokalt SIP
VoIPtelefonsystem. Konfigurera SIPinställningarna i Inställningar > SIPregistrerare 1 (eller 2).
OBS: Om UVC ClearSea hanterar din Lifesize Icon eller om din ikon är ansluten till Lifesize Cloud kan du inte ändra på dina inställningar för
SIPregistrerare 1. Istället kan du använda inställningarna för SIPregistrerare 2 för registrering hos en lokal SIPrösttjänst.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

SIPregistrerare 1: Använd SIP

När detta är aktiverat kan man ange ett SIPnamn
att använda när man ringer ett samtal.

Aktiverad

SIPregistrerare 2: Använd SIP

När detta är aktiverat kan man ange ett SIPnamn
att använda när man ringer ett samtal.

Inaktiverad

SIPanvändarnamn

SIPanvändarnamn för enheten.

Lifesize

Användarnamn för auktorisering

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

Ingen standard

Lösenord för auktorisering

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

Ingen standard

SIPservertyp

Typ av SIPregistrerare och proxyservrar.

Auto

SIPregistrerare

När detta är aktiverat används en SIPregistrerare.

Inaktiverad

Värdnamn för registrerare

Värdnamn eller IPadress för SIPregistreraren.

Ingen standard

SIPregistrering

Kommunikationssökväg som ska användas vid
registrering med en SIPregistrerare. SIPenheter
använder registrerarinställningar för att dynamiskt
registrera aktuell plats.

Direkt

SIPproxy

När detta är aktiverat används en SIPproxyserver.

Inaktiverad

Värdnamn för proxy

Värdnamn eller IPadress för SIPproxyservern.

Ingen standard

SIPsignalering

Föredraget SIPsignaleringsprotokoll.
Signaleringsprotokoll är ömsesidigt uteslutande 
genom att aktivera ett inaktiveras de andra.

Auto

För att aktivera transportsäkerhet för signalering
ska värdet ställas in till TLS.
För att upprätthålla krypterade media i SIPsamtal
ska man ställa in SIPsäkerhet i Inställningar >
Säkerhet till Sträng. Läs mer.

För att inaktivera stöd för SIPsamtal, ta bort Använd SIP i Inställningar > SIPregistrerare 1 (och 2) > Allmänt när systemet inte befinner
sig i ett samtal.
Om SIPuppringning är aktiverat via UVC Transit, ta bort Aktivera för SIP i Inställningar > Lifesize UVC Transit. Läs mer under Integrera
med Lifesize UVC Transit.
När du sparar ändringarna kommer den gula indikatorn för systemets tillstånd

att visas när Lifesizesystemet försöker registrera sig hos

SIPservern. Om registreringen misslyckas visas den röda indikatorn

>

Systemet rapporterar registreringsstatus i

>

. Välj

för mer information om problemet.

och de konfigurerade systemsiffrorna visas i

.

Mediakryptering i SIPsamtal
För att hantera mediakryptering i SIPsamtal ska man ställa in SIPsäkerhet i Inställningar > Säkerhet till ett av följande värden:
Värde

Beskrivning

Av

Krypterade media stöds inte.

Auto

Både krypterade och okrypterade media stöds. Krypterade media stöds endast
om den andra änden stödjer kryptering.

Sträng

Okrypterade media stöds inte.

Om media är krypterade i SIPsamtal ska man aktivera TLSsignalering i Inställningar > SIPregistrerare 1 (eller 2) > SIPsignalering.
OBS: Om UVC ClearSea hanterar din Lifesize Icon eller om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, kan du inte redigera SIP
säkerhetsinställningar.
Läs mer om SIP.

USBinställningar
Ställ in USBinställningar under Inställningar > USB.

VICA-kontroll
1. Ställ in Skal till VISCA.
2. För Icon 400|450|600: Välj anslutningstyp för enheten: HDMI eller DVI.
3. För Icon 800: Välj anslutningstyp för enheten: DVI0, DVI1, DVI2 eller DVI3.
4. Välj Avancerat för att ställa in hastigheten och flödeskontrollen för serieanslutningen.

eriekontroll
1. Ställ in Skal till Seriell.
2. Välj hastighet för serieanslutningen.
3. Välj flödeskontroll för serieanslutningen: maskinvaru eller programvaruflödeskontroll, eller ingen flödeskontroll.

Standardvärden
Detta avsnitt listar konfigurationsinställningar och dess standardvärden. För att konfigurera inställningar med systemets webbgränssnitt
öppnar du en webbläsare, anger systemets IPadress och loggar in. Förvalt användarnamn och lösenord är admin.
Utseende

H.323

System

Ljud

MCU:er

Lifesize UVC Transit

Samtal

Nätverk

USB

Lifesize UVC ClearSea

Spela in och strömma

Video

Datum och tid

Säkerhet

Kameradiagnostik

Systemloggnivåer

SIPregistrerare 1

Automatisk etablering

Katalog

SIPregistrerare 2

Inställningar > Utseende

Standardvärde

Språk

Svenska

Fysiskt skärmarrangemang

Standard

Inställningar > Ljud

Standardvärde

Videosamtalsutgång

HDutgång

Röstsamtalsutgång

Telefon

Endast Icon 600:
Analog mikrofonkänslighet

Linjenivå

Endast Icon 800:
Integrerat ljud
Av

(Tillgängligt för Icon 600 från kommandoraden)

Aktiv mikrofon

Auto

Ljud avstängt

Alla

Inställningar > Samtal

Standardvärde

Autosvar

Inaktiverad

Stäng av ljud vid autosvar

Aktiverad

Auto bandbredd

Aktiverad

Maximal bandbredd för samtal

6 000 kbit/s

Maximal utgående bandbredd för samtal

6 000 kbit/s

Standardbandbredd för samtal

1 300 kbit/s

Maximal utgående bandbredd för samtal

6 000 kbit/s

Standardbandbredd för samtal

1 300 kbit/s

Sekundär ström

Aktiverad

Inställningar > Lifesize UVC ClearSea

Standardvärde

Aktivera UVC ClearSea

Inaktiverad

Användarnamn för UVC ClearSea

Ingen standard

Lösenord för UVC ClearSea

Ingen standard

IPadress för UVC ClearSea

Ingen standard

Inställningar > Datum och tid

Standardvärde

Systemtid

Greenwich Mean Time (GMT)värde

Systemdatum

GMTvärde

Tidszon

GMT

Klockformat

12timmars

Värdnamn för NTPserver

Ingen standard

Inställningar > Systemloggnivåer

Standardvärde

Syslogserver

Ingen standard

Ljud

Felsökning

Kommunikation

Felsökning

Databas

Information

Licenshanterare

Information

Systemadministration

Information

Systeminformation

Information

Systemstatus

Information

Timer

Information

Användargränssnitt

Information

Videohårdvara

Felsökning

Videoin

Information

Videout

Information

Inställningar > Katalog

Standardvärde

Värdnamn

Ingen standard

Användarnamn

Ingen standard

Lösenord

Ingen standard

Användarnamn

Ingen standard

Lösenord

Ingen standard

Bas

Ingen standard

Port

Ingen standard

Kryptering

Ingen

Inställningar > H.323

Standardvärde

Använd H.323protokollet

Aktiverad

Namn

Nummer genereras slumpmässigt av
systemet

Anknytning

Samma värde som Namn

Läge för gatekeeper

Av

Tillgängliga inställningar med Gatekeeperläge: Auto
GatekeeperID

Ingen standard

Gatekeeperautentisering

Inaktiverad

Gatekeeperanvändarnamn

Ingen standard

Gatekeeperlösenord

Ingen standard

Tillgängliga inställningar med gatekeeperläge: Manuellt eller Manuellt H.460
Gatekeeperadress

Ingen standard

Gatekeeperport

1719

Gatekeeperautentisering

Inaktiverad

Gatekeeperanvändarnamn

Ingen standard

Gatekeeperlösenord

Ingen standard

Inställningar > MCU:er

Standardvärde

Aktivera MCUintegrering

Inaktiverad

IPadress

Ingen standard

Användarnamn

Ingen standard

Lösenord

Ingen standard

Inställningar > Nätverk

Standardvärde

IPadress

Ingen standard

Subnätmask

Ingen standard

Använd DHCP

Aktiverad

Använd automatiska inställningar för hastighet och duplex

Aktiverad

Hastighet

Ingen standard

Duplex

Ingen standard

Hastighet

Ingen standard

Duplex

Ingen standard

VLANtag

0

Standardgateway

Ingen standard

DNSserver

8.8.8.8

DNSdomän

Ingen standard

Sökdomäner

Ingen standard

Lägsta portvärde för TCP och UDP

60 000

Högsta portvärde för TCP och UDP

64 999

NätverksQoS

Ingen

Största överföringsenhet (MTU) för video

1 440

Statisk NAT

Inaktiverad

NAT offentlig IPadress

Ingen standard

802.1xautentisering

Inaktiverad

Inställningar > Spela in och strömma

Standardvärde

Inspelningsenhet

Inaktiverad

Inspelningsenhetens värdnamn

Ingen standard

Inspelningsenhetens port

443

Inspelningsnyckel

Ingen standard

Standardlayout för inspelning

Alla deltagare

Inställningar > Säkerhet

Standardvärde

Aktivera SSHåtkomst

Aktiverad

Aktivera administratörsshnyckel

Inaktiverad

Aktivera fjärrstyrning över HTTP

Aktiverad

509autentisering

Inaktiverad

SIPsäkerhet

Av

H.323 säkerhet

Av

Inställningar > SIPregistrerare 1

Standardvärde

Använda SIP

Aktiverad

SIPanvändarnamn

Lifesize

Användarnamn för auktorisering

Ingen standard

Lösenord för auktorisering

Ingen standard

SIPservertyp

Auto

SIPregistrerare

Inaktiverad

SIPservertyp

Auto

SIPregistrerare

Inaktiverad

Värdnamn för registrerare

Ingen standard

SIPregistrering

Direkt

SIPproxy

Inaktiverad

Värdnamn för proxy

Ingen standard

SIPsignalering

Auto

Inställningar > SIPregistrerare 2

Standardvärde

Använda SIP

Inaktiverad

SIPanvändarnamn

Lifesize

Användarnamn för auktorisering

Ingen standard

Lösenord för auktorisering

Ingen standard

SIPservertyp

Auto

SIPregistrerare

Inaktiverad

Värdnamn för registrerare

Ingen standard

SIPregistrering

Direkt

SIPproxy

Inaktiverad

Värdnamn för proxy

Ingen standard

SIPsignalering

Auto

Inställningar > System

Standardvärde

Systemnamn

Konferensrum

Starta presentation automatiskt

Aktiverad

Inställningar> Lifesize UVC Transit

Standardvärde

UVC Transit

Inaktiverad

Värdnamn för UVC Transit

Ingen standard

Användarnamn för UVC Transit

Ingen standard

Lösenord för UVC Transit

Ingen standard

Aktivera för SIP

Inaktiverad

SIPanvändarnamn

Ingen standard

Aktivera för H.323

Inaktiverad

H.323anknytning

Samma värde som Inställningar > H.323 >
Anknytning

Inställningar > USB 1 (och USB 2 endast för Icon 600 och 800)

Standardvärde

Inställningar > USB 1 (och USB 2 endast för Icon 600 och 800)

Standardvärde

Skal

Ingen

Hastighet

115 200 bit/s

Flödeskontroll

Ingen flödeskontroll

Inställningar > Video

Standardvärde

Fjärrstyrning av den lokala kameran

Aktiverad

Fjärrstyrning av kamerans förval

Inaktiverad

Fjärrflyttning till kamerans förinställningar

Aktiverad

Presentation videobandbredd

20 %

Adaptiv rörelsestyrning

Aktiverad

Upplösning för HDskärm

Högsta upplösning som stöds av skärmen

Upplösning för DVIskärm

Ingen standard

Aktivera CEC

Inaktiverad

Aktivera vila

Inaktiverad

HDMI DPMSläge

Av

DVI DPMSläge

Av

Diagnostik > Kamera

Standardvärde

IRmottagare

Aktiverad

Antiflimmer

Auto

Automatisk exponeringsmetod

Hel bild

Ljusstyrka

0

Autofokus

Aktiverad

Vitbalans

Auto

Lås kameraposition

Inaktiverad

Underhåll > Automatisk etablering
Server för automatisk etablering

Standardvärde
Ingen standard

Videoinställningar
Styrning av kameraanvändning av användare i fjärränden
Balansera bandbredd för primär och presentationsvideo
Upplösning för DVIIinmatning
Skärmupplösning
Aktivera CEC
Energihantering för skärmen
Adaptiv rörelsestyrning

Styrning av kameraanvändning av användare i fjärränden
För att förhindra att användare i fjärränden kontrollerar din närändeskamera, inklusive att konfigurera och kontrollera kamerainställningar,
inaktivera Inställningar > Video > Fjärrkontroll av nära kamera.
Om du aktiverar Fjärrkontroll av nära kamera, kan du fortfarande förhindra att användare i fjärränden konfigurerar och använder
inställningar för nära kamera, genom att inaktivera Fjärrinställning av kamerainställningar och Fjärrflytta till kamerainställningar.

Balansera bandbredd för primär och presentationsvideo
Allokera bandbredd till den inmatade videoströmmen som en procentandel av den totala bithastigheten för videoströmmarna i Inställningar
> Video > Bandbredd för presentationsvideo. Standardvärdet är 20 %.
OBS: Ändra den här inställningen innan du ringer ett samtal. Om inställningen ändras under ett samtal får den ingen effekt.
Procentandelen tillämpas på den inmatade videoströmmen, vanligtvis en bärbar dator som anslutits till codecen. Systemet allokerar endast
bandbredden baserat på det valda alternativet när systemet sänder videobilder under en presentation. Överväg att fördela en större
procentandel till den inmatade videoströmmen när presentationsvideon innefattar rörelser. Några exempel kan vara ett bildspel som innefattar
flera animationer eller videoinmatning från en DVDspelare.
När du använder standardbandbredden för samtal (1152 kbit/s) och standardbredden för presentationsvideo (20 %), är den överförda
standardupplösningen i presentationsläge 1920 x 1080p5.
För att öka ramhastigheten för presentationsströmmen, öka bandbredden för samtal och presentation. Om du exempelvis ställer in
Bandbredd för presentationsvideo till 50 % i ett samtal med hastigheten 2500 kbit/s, stödjer presentationen 1080p30. Om inspelningen är
aktiverad under presentationen, är standardupplösningen 1920 x 1080p15.

Upplösning för DVIIinmatning
Lifesizesystem stödjer VGA och DVIIinmatning i de inbyggda formaten 16:9 och 4:3 vid följande upplösningar:
Bildförhållande

Stödda upplösningar

4:3

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

16:9

1280 x 720
1920 x 1080

Gå till

>

för att visa den faktiska DVIIinmatningens storlek.

OBS: De här upplösningarna stöds med en bilduppdateringsfrekvens på 60 Hz på den anslutna enheten till DVIIingången. En
bilduppdateringsfrekvens på 30 Hz stöds också för 1080 p.
Upplösningarna skickas rent till andra änden för primära eller sekundära videoströmmar. Upplösningarna kanske inte stämmer exakt överens
på grund av begränsningar i H.264 eller H.263upplösningsprotokollen. Tillgänglig bandbredd för samtalet kan också påverka den faktiska
upplösningen.
OBS: En upplösning på 1200 linjer kan skalas ned till och med 1080 linjer.
Här följer stödda ingångsupplösningar och bildfrekvenser för video som skickas till DVIIingången från en HDMIkälla:
480 p 60 fps
576 p 50 fps
720 p 60 fps
1080 p 30 fps
1080 p 60 fps

Skärmupplösning
Ange upplösningen för HD och DVIskärmar i Inställningar > Video. Standardupplösningen är 1920 x 1080 p 60 fps.
Lifesizevideosystem ansluter till HDskärmar (minst 720 p) med följande stödda skärmupplösningar:
1280 x 720 p 60 fps
1920 x 1080 p 30 fps
1920 x 1080 p 60 fps

OBS: Om en skärm inte stödjer en upplösning kommer den upplösningen inte att kunna väljas.

Aktivera CEC
Consumer Electronics Control (CEC) tillåter att vissa HDMIenheter styr varandra när det passar. Aktivera CEC och konfigurera
viloinställningar i Inställningar > Video.
Om bildskärmen inte går ned i vila när Lifesize Iconvideosystemet gör det är CEC inkompatibelt med bildskärmen.
Om ett inkommande samtal väcker ett videosystem i vila ska du kontrollera huruvida bildskärmen väcks inom en rimlig tidsperiod. Om den
inte gör det behöver bildskärmen troligtvis för mycket tid för att komma igång för att CEC ska vara användbart.
I dessa fall kan du överväga att använda analoga högtalare istället för bildskärmens högtalare.

Energihantering för skärmen
Med Display Power Management Signaling (DPMS) kan du styra energiläget hos förenliga HDMI och DVIskärmar utan att behöva trycka på
några knappar på skärmen eller använda fjärrkontrollen.
DPMS har följande fyra energilägen:
På
Vila
Uppehåll
Aktiv av

När du aktiverar DPMSkontroll i Inställningar > Video > Videoskärm kommer Icon att försöka hantera skärmens energiläge. Ställ in
DPMSläget till ett av följande värden:
På

Försöker alltid att stänga av skärmen.

Av

Försöker aldrig att stänga av skärmen.

Auto

Försöker stänga av skärmen om skärmen anger att det finns stöd för energilägena Vila eller Uppehåll.

Intelligent

Försöker stänga av skärmen om skärmen anger att det finns stöd för energilägena Vila, Uppehåll eller Aktiv av.

För att testa huruvida din skärm har stöd för DPMS ska du göra följande:
1. Inaktivera CEC.
2. Ställ in DPMSläge till På.
3. Sätter Icon i vila.
4. Om skärmen inte stängs av finns det inte stöd för DPMS. Ställ in DPMSläget till Av.
5. Om skärmen stängs av efter ett tag ska du väcka Icon.
6. Om skärmen slås på finns det stöd för DPMS. Lämna DPMS aktiverat.
7. Om skärmen inte slås på kan du försöka använda en kombination av CEC och DPMS för att styra skärmens energiläge; använd
CEC för att väcka skärmen och DPMS för att försätta den i vila.

Adaptiv rörelsestyrning
Adaptiv rörelsestyrning minimerar videoproblem som orsakas av mindre paketförluster och förbättrar videoåtergivningen. För paketförluster
på 5 % eller mindre kan den här funktionen ta bort helt eller minska förekomsten av videoartefakter betydligt. Funktionen är aktiverad som
standard i Inställningar > Video > Adaptiv rörelsestyrning.

H.323
Som standard stödjer Lifesizesystem H.323protokollet för uppringning och mottagning av video och röstsamtal. Konfigurera H.323
inställningarna i Inställningar > H.323.
OBS: Om UVC ClearSea hanterar din Lifesize Icon eller om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, inaktiveras H.323.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Använda H.323

När H.323 är aktiverat kan man ange ett namn eller
anknytning för H.323 när man ringer ett samtal.
H.323namnet och anknytningen identifierar enheten
för gatekeepern. Alla registrerade enheter kan ringa
en annan genom att använda namnet och
anknytningen.

Aktiverat

Namn

Valfritt värde som används när en gatekeeper har
konfigurerats och kräver att systemet registreras
med ett H.323ID. Om gatekeepern tilldelar ett
H.323ID för systemet ska man ange det ID:t för
namnet. Om UVC Transit fungerar som en H.460
server ska man ange användarnamnet som ställdes
in för enheten i UVC Transit.

Nummer genereras slumpmässigt av systemet

Anknytning

Valfritt värde som används när en gatekeeper har
konfigurerats och kräver att systemet registreras
med ett E.164nummer eller anknytning. Om
gatekeeperadministratören tilldelar ett E.164
nummer eller anknytning för systemet ska man
ange det numret för anknytningen. Om UVC Transit
fungerar som en H.460server ska man ange
anknytningen som ställdes in för enheten i UVC
Transit.

Nummer genereras slumpmässigt av systemet
(samma värde som ovan)

Läge för gatekeeper

Ger dig möjlighet att välja en gatekeeper. Välj ett av
följande alternativ:

Av

Ställ in på Auto för att hitta en
gatekeeper automatiskt.
Ställ in på Manuell eller Manuell H.460
för att ange IPadress och port för den
primära gatekeepern. Gatekeeperns
port ställs in på industristandarden
1719.
För att aktivera H.460stöd måste man ha en H.460
server konfigurerad i omgivningen. Med H.460stöd
aktiverat kommer systemet att ignorera
inställningarna i Inställningar > Nätverk > Statisk
NAT.

GatekeeperID

Ange bara detta när gatekeepern kräver det,
exempelvis för konfigurationer med flera gatekeeper.
Värdet för GatekeeperID måste stämma överens
med det auktoriseringsnamn som konfigurerats för
den gatekeeper där systemet registreras.
Konfigurera inte denna inställning om gatekeepern
inte kräver det, eftersom detta kan leda till att
registreringen på gatekeepern misslyckas.

Ingen standard

Gatekeeperadress

Adress för primär gatekeeper. Om UVC Transit
fungerar som en H.460server ska man ange IP
adressen för UVC Transitsignalservern.

Ingen standard

Gatekeeperport

Port för primär gatekeeper.

1719

Gatekeeperautentisering

Ger dig möjlighet att ange ett användarnamn och
lösenord för H.235autentisering. Läs mer om
H.323säkerhet.

Inaktiverat

Gatekeeperautentisering

Ger dig möjlighet att ange ett användarnamn och
lösenord för H.235autentisering. Läs mer om
H.323säkerhet.

Inaktiverat

För att inaktivera stöd för H.323samtal ska man ta bort Använd H.323 i Inställningar > H.323 > Allmänt när systemet inte befinner sig i ett
samtal.
När man sparar ändringarna kommer den gula indikatorn för systemets tillstånd
gatekeepern. Om registreringen misslyckas visas den röda indikatorn
Systemet rapporterar registreringsstatus i

>

. Välj

att visas när Lifesizesystemet försöker registrera sig hos
>

för mer information om problemet.

, och de konfigurerade systemsiffrorna visas i

.

Aktivera H.323säkerhet
Lifesizesystem stödjer H.235säkerhet för H.323samtal. Ställ in H.323säkerhet i Inställningar > Säkerhet till ett av följande värden:
Värde

Beskrivning

Av

Krypterade samtal stöds inte.

Auto

Både krypterade och okrypterade samtal stöds. Säkra samtal stöds endast om
den andra änden stödjer kryptering.

Sträng

Okrypterade samtal stöds inte.

Läs mer om H.323.

Säkerhetsinställningar
H-åtkomt

SSH skapar en säker kanal över ett oskyddat nätverk i en klientserverarkitektur. Vi stödjer SSHnycklar för 1024, 2048 och 4096 bitar i
längd.
För att aktivera SSHåtkomst och lägga till en SSHnyckel:
1. Logga in på webbgränssnittet och välj Inställningar > Säkerhet .
2. Skrolla ner till SSH  Secure Shell .
3. Markera kryssrutan bredvid Aktivera SSHnyckel för administratörsanvändare. Kryssrutan för Aktivera SSH bör redan vara
markerad.
4. Lägg till nyckelPEMfil.
5. Klicka på Spara .
509-autentiering

X.509certifikat används för att förbättra autentiseringen på enhetsnivå.
För att aktivera 509autentisering:
1. Logga in på webbgränssnittet och välj Inställningar > Säkerhet .
2. Skrolla ner till HTTP  Hypertext Transfer Protocol .
3. Markera kryssrutan bredvid 509autentisering för att aktivera.
4. Lägg till filer:
CertifikatPEMfil
CA PEMfil
NyckelPEMfil

5. Ange ditt lösenord för din klientnyckel (tillval).
6. Klicka på Spara .
7. Du kommer att uppmanas att bekräfta ändringarna, och därefter kommer nätverksgränssnittet att starta om, och du kommer att
behöva starta om webbläsaren. När du är klar, klicka på Ja.

Integreringar
Du kan integrera din Icon med Lifesize Cloud, UVCprogramsviten samt Lifesize Bridge. Tillgängliga alternativ beror på programmen som är
konfigurerade i din miljö.
Alternativ
Schema

Visas när det är integrerat med…

Konfiguration

UVC Manager

Styr videosystemet i UVC Manager.

Lifesize Cloud

Ansluta till Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Etablera Icon genom UVC ClearSea
Integrering av Icon med UVC ClearSea

UVC Manager

Styr videosystemet i UVC Manager.

En katalogserver

Konfigurera integreringen i Inställningar >
Katalog.

Lifesize Cloud

Ansluta till Lifesize Cloud

Katalog

UVC ClearSea
(Systemet registrerar till UVC ClearSea över
H.323.)

Aktivera Iconstöd för Lifesize MCU
konferenser

Möten

Spela in

UVC Manager

Styr videosystemet i UVC Manager.

UVC Multipoint eller Lifesize Bridge

Konfigurera integreringen i Inställningar > MCU:er
> Aktivera integrering av MCU.

UVC Video Center

Konfigurera systemet till att spela in till UVC Video
Center i Inställningar > Spela in och strömma.

Lifesize Cloud

Ansluta till Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Etablera Icon genom UVC ClearSea
Integrering av Icon med UVC ClearSea

UVC ClearSea

Etablera Icon genom UVC ClearSea
Integrering av Icon med UVC ClearSea
Navigering och sökning

Samtalseskalering

Global sökning

Lifesize Cloud
När du har ett Lifesize Cloudkonto kan du ansluta din Icon till Cloudtjänsten. Associera din Icon med ditt Cloudkonto eller aktivera en Icon
som fungerar som ett konferensrumssystem. Läs mer om hur.
När du är ansluten kan du utnyttja följande funktioner:
Du kan hämta Cloudappen till alla dina enheter: bärbar dator, platta och smartphone. Inkommande samtal ringer på alla enheter.
Lifesize Cloud tillämpar inställningar till Icon direkt.
Alla kontakter i ditt företags Cloudgrupp finns tillgängliga från din Iconkatalog. Deras onlinestatus visas också.
Virtuella mötesrum som konfigurerats av din Cloudkontohanterare finns tillgängliga under Möten

. Alla Cloudanvändare kan lägga till möten

från deras Cloudapp.
Icon kan lägga till videodeltagare och ta emot flera inkommande samtal.
Programvaruuppdateringar tillämpas automatiskt till din Icon i stället för att du måste utföra 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.

Aktivera Icon
Anslut till Lifesize Cloudtjänsten under första konfigurationen. Läs mer.
För att inleda den här processen efter installation ska du återställa systemet till standardinställningar. Läs mer om nollställning av
systemet.
OBS:Du måste ha ett Lifesize Cloudanvändarkonto för att kunna ansluta din Icon till tjänsten.
1. När konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloudtjänsten väljer du Ja.
2. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas i din Icon.
OBS:Du kan inte aktivera din Icon från systemets webbgränssnitt.
3. Logga in genom att ange epostadress och lösenord för Cloud.
4. Ange aktiveringskoden som visas i din Icon.
Om du skannar QRkoden öppnas inloggningssidan för Lifesize Cloud i ett webbläsarfönster, där aktiveringskoden redan är angiven.
5. Du kan associera en Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.

Enskild
användare

Jag – ger Cloudslutanvändare möjlighet att associera enheten till sig själva.
Användare – ger Cloudkontohanterare möjlighet att associera enheten till vilken användare som helst i sin Cloudgrupp.

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

Skapar ett separat Cloudkonto för Icon. Ange ett namn för systemet som ska visas i Cloudkatalogen. Du kan också välja att ange
en epostadress för uppringning av systemet.

6. Från huvudskärmen för Icon går du till

>

för att visa systemets status. När din Icon har aktiverats kommer Redo att visas för

Kommunikationer > Lifesize Cloud Service.
Endast för Icon 450: I slutet av kopplingsprocessen ser du ett alternativ om att ställa in Smart Framing. Välj Ja för att starta
kalibreringsprocessen, eller välj Nej för att göra detta senare. Se Kalibrering av Smart Framing för mer information.

Ta bort en Icon från ett Cloudanvändarkonto
1. Återställ systemet till dess standardinställningar.
2. När konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloudtjänsten väljer du Nej.
3. Cloudkontohanterare: Logga in till webbkonsolen för Cloud och ta bort Icon från Cloudanvändarkontot. Läs mer i onlinehjälpen
för Cloud.

Lifesize MCU:er
När UVC Multipoint eller Lifesize Bridge integreras med Lifesize Iconvideosystemet kan användarna välja
schemalagda konferenser och konferenser på begäran.

>

för att gå med i

Konfigurera integrering i Inställningar > MCU:er.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Aktivera MCUintegrering

Välj för att integrera Lifesizevideosystemet med
UVC Multipoint eller Lifesize Bridge.

Inaktiverat

IPadress

IPadressen för UVC Multipoint eller Lifesize
Bridge.

Ingen standard

Användarnamn
Lösenord

Användarnamnet och lösenordet för
administratörskontot för UVC Multipoint eller
Lifesize Bridge.

Ingen standard

OBS: Om UVC ClearSea hanterar din Lifesize Icon eller om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, kan du inte redigera MCUinställningar.
Listan med tillgängliga konferenser i Möten
innehåller pågående händelser och händelser som börjar inom 10 minuter. Varje post i listan
innehåller händelsens starttid, namn, beskrivning, deltagare och deras plats. Samtal som kräver lösenord har en låsikon. Händelsens status
kan vara:
Status

Beskrivning

Börjar snart

Mötet kommer att börja inom 10 minuter.

Påbörjat

Mötet har börjat.

Redo

Redo att delta. Mötet har inga deltagare.

Aktivt

Deltagare har redan anslutit sig till mötet.
Om ett aktivt möte är fullt kommer Lifesize Bridge inte att godkänna nya
deltagare.

Ej tillgängligt
Fullt

Mötet har inga deltagare och inga portar är tillgängliga.

UVC ClearSea
Om du integrerar din Icon med UVC ClearSea tillämpas inställningar från UVC ClearSea för att möjliggöra flerpartssamtal i Icon.
Läs mer om att etablera Icon genom UVC ClearSea.

UVC Manager
När Lifesize Iconvideosystemet hanteras av UVC Manager visas offentliga konferenser i
kommer konferensen att visas i videosystemets Schema .

>

. Om videosystemet bjuds in till en konferens

Om UVC Manager också hanterar en Lifesize Bridge kommer schemalagda (offentliga) konferenser och konferenser på begäran att synas i
>

i Iconsystemet. Offentliga konferenser genom en hanterad UVC Multipoint kommer också att synas i

>

.

Se Installationsguiden för Lifesize UVC Manager för närmare information om hur man konfigurerar UVC Manager för att fungera tillsammans
med Iconvideosystem.

UVC Transit
Integrera Lifesizevideosystemet med UVC Transit för att aktivera brandväggs och NATpassage av session och media för H.323 och SIP
protokoll.
Konfigurera UVC Transitintegrering i Inställningar > Lifesize UVC Transit. Systemet rapporterar UVC Transitstatus i
konfigurerade siffrorna visas i

>

, och de

.

OBS: Om UVC Transit fungerar som en H.460server ska Namn, Anknytning, Gatekeeperläge och Gatekeeperadress ställas in på
specifika värden. Läs mer.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

UVC Transit

Välj för att integrera Lifesizevideosystemet med UVC
Transit.

Inaktiverat

Värdnamn för UVC Transit

Ange värdnamnen eller IPadresserna (åtskilda av
mellanslag) för instanserna av UVC Transit Server.

Ingen standard

Användarnamn för UVC Transit

Ange användarnamnet för videosystemet för UVC
Transit.

Ingen standard

Videosystemets användarnamn är samma som det
som skapades till UVC Transit Server. Alla tre värden
måste vara likadana.

Konfiguration > Användare > H.323
namn
Konfiguration > Användare > SIP
auktoriseringsnamn
Konfiguration > Tunnelkonton >
TunnelkontoID

Lösenord för UVC Transit

Ange lösenordet för videosystemet för UVC Transit.

Ingen standard

Videosystemets lösenord är samma som det som
skapades till UVC Transit Server. Båda värdena måste
vara likadana.

Konfiguration > Användare >
Lösenord
Konfiguration > Tunnelkonton >
Lösenord

Aktivera för SIP

Välj för att aktivera SIPsamtal genom UVC Transit.

Inaktiverat

När detta är aktiverat ska man ange videosystemets
SIPanvändarnamn som används för att ringa samtal
med SIP.

Aktivera H.323tunnlande

Välj att tunnla H.323signalering och media genom
UVC Transit.
OBS: När man aktiverar H.323tunnlande tar man bort
Använd H.323 i Inställningar > H.323.
När detta är aktiverat ska man ange videosystemets
H.323anknytning som används för att ringa samtal
med H.323.

Inaktiverat

UVC Video Center
Om man har ett UVC Video Center i omgivningen kan Lifesizevideosystemet när som helst påbörja en inspelning till UVC Video Center.
Konfigurera UVC Video Centerintegrering i Inställningar > Spela in och strömma.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Inspelningsenhet

Välj för att integrera Lifesizevideosystemet med ett
UVC Video Center.

Inaktiverat

Inspelningsenhetens värdnamn

Ange IP eller DNSadress för inspelnings och
strömningsservern.

Ingen standard

Inspelningsenhetens port

Man kan vanligtvis behålla standardvärdet 443.

443

OBS: Om ditt nätverk använder NAT med regler för
portvidarebefordran som mappar om port 443
mellan videosystemet och servern måste
Inspelningsport ha samma ommappade
portnummer.

Inspelningsnyckel

Ange ett värde för att tillhandahålla en
standardnyckel att använda för serverauktorisering
för alla inspelningar från det här systemet. Om det
här fältet lämnas blankt kommer systemet att be
användarna om att ange en nyckel för varje
inspelning.

Ingen standard

Standardlayout för inspelning

Välj att spela in Alla samtalsdeltagare, Endast
lokal video eller Endast fjärrvideo.

Alla deltagare

OBS: En layout som angivits genom
inspelningsnyckeln i UVC Video Center åsidosätter
Standardlayout för inspelning som ställts in i
videosystemet.

Få information om den överförda upplösningen under en presentation när inspelning är aktiverad.

Katalogservrar
Om du inte använder en annan metod för att fylla i katalogen för din Icon (t.ex. Lifesize Cloud, UVC ClearSea eller UVC Manager), kan du
konfigurera Lifesizesystemet för att ladda användaruppgifter från en extern katalog som använder LDAP. När man integrerar en
katalogserver blir användaruppgifter från katalogservern tillgängliga från videosystemet i >
.
Konfigurera integreringen av katalogservern i Inställningar > Katalog.
Inställning

Beskrivning

Standardvärde

Värdnamn

Värdnamn eller IPadress för katalogservern.

Ingen standard

Användarnamn
Lösenord

Användarnamn och lösenord med
inloggningsåtkomst till katalogservern.

Ingen standard

Bas

Ange det basDN (Distinguished Name) som
används för att fråga katalogservern.

Ingen standard

Port

Porten för katalogservern.

Ingen standard

Kryptering

Om TLS är aktiverat ställer Lifesizevideosystemet
in en säker anslutning på katalogserverns port.

Ingen

LDAPkatalogen uppdaterar sina data när man går till >
och när 10 minuter har gått sedan den senaste uppdateringen. En uppdatering
görs endast om katalogen används. En uppdatering av katalogdata omfattar tillägg av nya poster, uppdatering av befintliga poster samt
borttagning av poster som inte längre finns i serverns databas.

Systemunderhåll
Logga in till systemets webbgränssnitt för att utföra systemunderhåll.
Starta om

Diagnostik > Omstart av system

Spara

Underhåll > Nollställning av system > Spara system
Sparar den säkerhetskopierade filen till datorn.

Återställ

Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system

Nollställ

Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system

Återgå

Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system

Uppdatera licenskoder

Underhåll > Licensnycklar

Uppgradera systemets programvara

Underhåll > Uppgradering av system

Diagnostikverktyg finns tillgängliga i Diagnostik.

Återställ
Följande procedur återställer en systemkonfiguration från en sparad konfigurationsfil:
1. Se till att det finns en aktuell och sparad konfigurationsfil innan du genomför en återställning.
Konfigurationsinställningar och alternativ kan skilja sig mellan olika programvaruversioner. Om man återställer ett system med en
konfigurationsfil som sparats i en annan programvaruversion kan det uppstå oväntade resultat. Använd endast en konfigurationsfil
som sparats i samma programvaruversion vid återställning.
2. Avsluta alla samtal för systemet. Om det finns pågående samtal när du ska utföra återställningen kommer du att frågas om du vill
fortsätta med eller avbryta återställningen. Om du fortsätter kommer systemåterställningen att avbryta samtalen.
3. Välj Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system

.

Man måste ha en aktuell systemkonfiguration sparad innan man påbörjar systemåterställningen, annars kommer man inte att kunna
återgå till det tidigare tillståndet.
4. Gå till systemkonfigurationsfilen och klicka på Ladda upp.

Nollställ
Följande procedur nollställer systemet till standardtillståndet:
1. Välj Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system

.

2. Valfritt: Ange en orsak till nollställningen.
3. Klicka OK för att bekräfta att systemet ställs in på standardinställningar.
Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet (admin).
OBS: Man kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 10–15 sekunder.

Återgå
Följande procedur gör att systemet återgår till en alternativ programvaruversion:
1. Välj Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system

.

2. Valfritt: Ange en orsak till återgången.
3. Klicka Ja.
Systemet startar om automatiskt.
Man kan också få systemet att återgå genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 15–20 sekunder.

Starta om
Systemet startar om när man slutför någon av följande uppgifter:
Starta om systemet manuellt.

Diagnostik > Omstart av system

Nollställ systemet till standardinställningarna.

Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system

Göra en återgång av systemet till det tidigare tillståndet.

Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system

Återställ systemet till en sparad status.

Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system

Ändra inställningar för VLANtag.

Inställningar > Nätverk > VLANtag

Ändra värdena för de reserverade portarna.

Inställningar > Nätverk > Reserverade portar

Uppgradera systemets programvara.

Underhåll > Uppgradering av system

Man kan också starta om systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 5–10 sekunder.

Licensnycklar
Man måste ha aktuella licensnycklar för att få tillgång till följande:
programvaruuppdateringar
dubbla skärmar (endast Icon 600 och 800)

OBS: Utlöpsdatumet för licensnycklar finns under Underhåll > Licensnycklar. Kontakta din Lifesizeleverantör för närmare information om
licensnycklar.

Uppdatera licenncklar

Om systemet har HTTPåtkomst via port 80 till licensnyckelservern kan du uppdatera licensnycklarna genom systemets webbgränssnitt. Du
kan också installera nyckeln manuellt.
1. Gå till Underhåll > Licensnycklar.
2. Klicka Uppdatera.
Om uppdateringen lyckas kommer meddelandet Uppdateringen genomfördes att visas tillsammans med aktuella licensnycklar samt deras
utlöpsdatum.
Om uppdateringen misslyckas kan det bero på något av följande:
Det finns inget aktuellt underhållsavtal för enheten. Kontakta din Lifesizeleverantör för att förnya underhållsavtalet.
Systemet kunde inte ansluta. Servern kan vara nere eller så har systemet ingen HTTPåtkomst. Kontakta Lifesizes tekniska tjänst om problemet
kvarstår och du har HTTPåtkomst eller installera en nyckel manuellt.
Det finns en licensnyckel men den är ogiltig. Kontakta Lifesizes tekniska tjänst.

Intallera en licennckel manuellt

1. På nedladdningssidan för programvara lifesize.com/support klickar du på Hämta programvara..
2. Logga in till ditt supportkonto. Om det är första gången du är här ska du skapa ett nytt konto.
3. Ange serienumret för Lifesizevideosystemet (finns i Diagnostik > Systeminformation) och följ instruktionerna för att få en
licensnyckel. Du kan ha flera nycklar.
4. Hämta en licensnyckel.
5. Logga in till videosystemet från en webbläsare och gå till Underhåll > Licensnycklar.
6. Klicka Lägg till och klistra in licensnyckeln som du fick under steg 3 i Ange licensnyckel.
7. Klicka Lägg till.
8. Upprepa steg 3 till 7 till för varje licensnyckel som listas i videosystemet.

Uppgraderingar
OBS: Om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, tillämpas programuppdateringar automatiskt i systemet. Systemet ber dig att tillämpa
uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om du använder systemet.
Innan du uppgraderar systemets programvara ska du se till att det uppfyller följande förhandskrav:
Det finns en aktuell licensnyckel för uppgradering i systemet. Utlöpsdatumet för underhållslicensen finns under Underhåll > Licensnycklar.
Uppgraderingen kommer att misslyckas om det inte finns någon aktuell licensnyckel i systemet. Kontakta din Lifesizeleverantör för att förnya
underhållsavtalet.
Läs mer om uppdatering av licensnycklar.
Alla kameror du har tänkt använda med videosystemet är rätt anslutna till codecen. Kameror som inte är anslutna till ett Lifesizesystem innan en
uppgradering utförs kommer eventuellt inte att fungera på rätt sätt efter en uppgradering.
Avsluta alla samtal innan uppgraderingen.

Uppgradera temprogrammet

1. På nedladdningssidan för programvara lifesize.com/support klickar du på Hämta programvara..
2. Logga in till ditt supportkonto. Om det är första gången du är här ska du skapa ett nytt konto.
3. Ange serienumret för Lifesizevideosystemet (finns i Diagnostik > Systeminformation). Följ instruktionerna för att hitta den
programvaruversion du vill ha för produkten och hämta det till en lokal katalog på datorn.
4. Gå till Underhåll > Uppgradering av system.
5. Klicka på Välj fil för att bläddra efter uppgraderingsfilen som du har hämtat.
Systemet validerar filen. För att omvalidera samma fil eller om du har angett en sökväg till en fil manuellt ska du klicka på Validera för
att utföra kommandot.
6. För att nollställa systemet till de ursprungliga standardinställningarna ska du välja Nollställ till standard.
7. Klicka på Ladda upp.
Uppgraderingen kan ta flera minuter. Avbryt inte uppgraderingsprocessen. Under uppgradering visas en statusskärm i webbläsaren
där du kan se förloppet för filuppladdningen. Om du stänger fönstret innan uppladdningen av filer blir färdig kommer uppladdningen
att avbrytas.
När uppgraderingen är klar startar systemet om automatiskt.
8. Videosystemet är klart att användas. Om du valde Nollställ till standard måste du först konfigurera om systemet.
9. Uppdatera webbläsarfönstret innan du loggar in igen för att få tillgång till alla alternativ efter en upp eller nedgradering.

Felsökning av misslyckad uppgradering
Om uppgraderingen av programvaran misslyckas ska du göra så här:
1. Kontrollera att du har rätt uppgraderingsbild.
2. Starta om systemet.
3. Gör ett nytt försök att uppgradera.
4. Skriv ner felkoden som visas om det andra försöket misslyckas.
5. Om problemet kvarstår kan du kontakta din Lifesizeleverantör eller Lifesizes tekniska tjänst.
Felkoder vid uppgradering

Följande avsnitt visar de felkoder som kan visas om en uppgradering misslyckas.
Kod

Beskrivning

1

En uppgradering pågår. Systemet stödjer bara en uppgradering åt gången.

2

Bilden är skadad. Detta brukar inträffa om bilden är förstörd eller om det
uppstod fel vid uppladdningen till enheten.

3

Krypteringssignaturen är ogiltig. Detta brukar inträffa om bilden är förstörd eller
komprometterad.

4

Bilden saknar ett uppgraderingsskript. När bilden har laddats upp kör systemet
ett uppgraderingsskript för slutlig bearbetning. Felet indikerar att det finns ett fel
i skriptet.

5

Manifestet är skadat eller saknas.

6

Serienumret är ogiltigt.

7

Byggdatumet är ogiltigt.

8

Programvarubilden är avsedd för en annan systemtyp.

9

Kunde inte nedgradera till bildversionen.

10

Den uppgraderade licensen är utgången. Det finns ingen aktuell licensnyckel för
uppgradering i systemet. Kontakta din Lifesizeleverantör för att förnya
underhållsavtalet.

11

Det går inte att uppgradera medan det finns pågående samtal.

12

En återställning till standardinställningar krävs. Det krävs en nollställning innan
uppgraderingen. Gå till Underhåll > Nollställning av system och nollställ
systemet till standardtillståndet innan du genomför uppgraderingen.

13

Det uppstod ett systemfel.

16

Otillräckligt utrymme för att spara bilden.

17

Misslyckades med att kontrollera bilden.

18

Licensservern kan inte nås.

19

Det går inte att hämta uppgraderingsbilden.

Diagnostikverktyg
Diagnostik
Systeminformation

Beskrivning
Uppgifter om systemet, bland annat serienummer och version, finns i
Diagnostik > Systeminformation.
Du kan också komma åt uppgifter om systemet i
skärm.

Systemloggar

>

via videosystemets

Spara systemloggarna på datorn i Diagnostik > Systemloggar.
Ställ in loggnivåerna i Inställningar> Systemloggnivåer. Lifesize
rekommenderar att en syslogserver används för integrerade konfigurationer.
OBS: Om du avaktiverar loggarna för Databas, Systemstatus, Timer och
Videohårdvara, kommer en omstart av systemet att återställa loggnivåerna till
deras standardvärden.

Diagnostisk rapport

Supportpersonal kan be dig att spara en diagnostisk rapport för att hitta orsaker
till problem som kan uppstå i systemet.
Om du uppmanas att samla in information ska du välja Diagnostik >
Diagnostisk rapport > Generera diagnostisk rapport.

Kamera

Använd kameradiagnostik för att justera kamerans ljusstyrka och vitbalans
samt korrigera olika typer av flimmer. Läs mer om kameradiagnostik.

Samtalsposter

För att hämta samtalshistorik väljer du Diagnostik > Samtalsposter > Hämta
samtalsposter. Läs mer om samtalsposter.

Indikator för systemets tillstånd

Ikonen

som kommer upp på huvudskärmen visar på ett systemproblem.

Läs mer om systemets tillstånd.

Kameradiagnostik
Konfigurera kamerainställningarna i Diagnostik > Kamera:
autofokus
lås kamerapositionen
antiflimmer
autoexponering
ljusstyrka
vitbalans

Diagnostiska kamerainställningar finns bara tillgängliga om den valda kameran är ansluten till codecen och man ser statusen Ansluten för
kameran i Diagnostik > Systeminformation och i
>
på videosystemets skärm.
Anti-flimmer

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.
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.
Auto-exponering

Automatisk exponering innebär att kameran gör automatiska justeringar av bländaren och slutaren för att påverka bildens ljusstyrka. Välj en
automatisk exponeringsmetod för kameran genom att ange ett av följande värden för HDautoexponeringsmetod:
Värde

Beskrivning

Hel bild

Standardvärde. Ändra exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrkan för en
hel bild med video.

Centrumvägd

Ändrar exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrka för en hel bild med video,
men lägger större vikt vid mitten av bilden.

Spot

Ändra exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrkan för ett litet område i
mitten av bilden.

Manuell

Inaktiverar autoexponering. Justera exponeringen manuellt genom att ändra
värdet för Ljusstyrka.

Ljutrka

Kamerans ljusstyrka avser den mängd ljus som kameran tar emot genom linsen. Man kan förbättra dunkla scener genom att justera
belysningen i rummet och justera kamerans ljusstyrka manuellt.
Om du väljer en automatisk exponeringsmetod kommer kameran att justera sig själv enligt inställningen för ljusstyrka. Genom att justera värdet
för Ljusstyrka ställs ett nytt målvärde in.
Om den automatiska exponeringsmetoden är Manuell kommer kameran endast att använda inställningen för ljusstyrka.
Vitalan

Kamerans vitbalans avses hur en kamera behandlar färgen vitt, som är en blandning av alla andra färger. Justera vitbalansen när
videofärgerna verkar vara obalanserade. Vitbalans påverkas av ljuskällans typ.
När värdet är inställt på standardvalet Auto kommer Lifesizekamerasystemet att avgöra rätt värde för kamerans vitbalans genom att anpassa
sig automatiskt till förändrade ljusförhållanden i rummet.

Samtalsposter
Man kan hämta samtalshistorik i Diagnostik > Samtalsposter > Hämta samtalsposter. Spara .tgzfilen som innehåller en XML och XSLfil
som du kan läsa med det program du föredrar.
Varje samtalspost står på en egen rad som innehåller följande uppgifter:
samtalstyp
namn och IPadress för den andra änden
starttid och varaktighet
samtalsriktning
protokoll
uppringd och faktisk bandbredd
orsak till frånkoppling

Möjliga orsaker till att man kopplades från kan vara att:
Samtalet avslutades normalt.
Den andra änden inte gick att nå.
Den andra änden var upptagen.
Högsta antalet samtal har uppnåtts.

Avancerade ämnen
Konfigurera brandväggen
Spamskyddsfiltrering
Etablera din Ikon med UVC ClearSea
APIöversikt
HTTPproxy

Konfigurera brandväggen
I detta avsnitt förklaras hur du kan konfigurera dina Lifesizevideosystem för brandväggstraversering som en fristående H.323SIPenhet.
Detta avsnitt är inte tillämpligt för kunder som använder en brandväggstraverseringsprodukt, såsom UVC Transit eller UVC ClearSea, eller
som har ett Lifesize Cloudabonnemang.
Om du använder UVC Transit, se Installationsguiden för Lifesize UVC Transit. Om du använder UVC ClearSea, se Installationsguiden för Lifesize
UVC ClearSea.
Om din ikon är ansluten till Lifesize Cloud, 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: Ändra administratörslösenordet i webbgränssnittet i Inställningar > Lösenord. Du kan inaktivera SSH och webbåtkomst 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.323samtalsförhandling.

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 UDPportar

Intervall angivet i Inställningar > Nätverk > Reserverade portar.

Begränsning av reserverade portar
För att placera 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 systemen 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.

Användning av Icon i ett privat LAN med NAT
Om du väljer att placera videosystemet i ett privat LAN måste du använda NAT för att kommunicera med andra system. Detta kan inkludera
aktivering av statisk NAT i Lifesizesystemet.
På din brandvägg, oavsett om den är fristående eller inbyggd i din router, måste du utföra en av följande uppgifter:
Använd 1:1 NAT och öppna samtalsinställningar och mediaportar över den anslutningen dubbelriktat med en åtkomstslista.
Vidarebefordra samtalsinställningar och mediaportar till Lifesizesystemet.

Läs mer om begränsning av reserverade portar och se dokumentationen för brandväggen för mer information.
Aktivera tatik NAT

NAT aktiverar kommunikation mellan enheter i ditt LAN som har privata IPadresser och enheter som har åtkomst genom ett allmänt IP
nätverk. Ett statiskt NAT säkerställer att samma allmänna IPadress alltid ansluter till ett systems privata IPadress, så att data från det
allmänna nätverket som är avsett för det privata systemet kan ledas till systemet med hög tillförlitlighet.
Om du använder statisk NAT för associering av en allmän IPadress till den privata IPadressen för Lifesizesystemet måste du konfigurera
Lifesizesystemet så att det fungerar med den statiska NATservern. I en webbläsare navigerar du till Inställningar > Nätverk och väljer
Statisk NAT. Ange den offentliga IPadressen, värdnamnet eller systemets fullt kvalificerade domännamn i NAT offentlig IPadress.
OBS: Du kan inte uppgradera systemet från en webbläsare utanför din brandvägg när statisk NAT är aktiverad. Utför istället uppgraderingen
inifrån din brandvägg.
Teta din NAT-miljö

Om din brandvägg inte använder en uppsättning egenskaper som utför H.323 eller SIP NAT måste du aktivera NAT i ditt privata Lifesize
system.
Placera ett samtal från ett system på internet till ditt system i den privata LAN:en. Om ditt privata system kopplar upp inom de första två
sekunderna efter att du svarat, fungerar din NATkonfigurering korrekt. Om samtalet inte kopplar upp efter att du svarat och kopplas ner efter
30–50 sekunder, matchar inte de reserverade portinställningarna på din codec inställningarna på din brandvägg. Se till att systemet och
brandväggsinställningarna för UDP/TCPportarna matchar.
Om du fortfarande inte kan ringa upp framgångsrikt kan du behöva inaktivera SPIfunktionen på brandväggen. Vissa
brandväggsåterförsäljare kan kalla denna funktion dynamisk paketfiltrering. Se dokumentationen för brandväggen för mer information.

Spamskyddsfiltrering
Om du använder en fristående Icon bör du aktivera spamskyddsfiltrering för att undvika inkommande spamsamtal.
Som standardinställning är all spamskyddsfiltrering avstängd.
VARNING: Om du behöver hjälp med att konfigurera spamskyddsinställningarna kan du kontakta Lifesize tekniska support.
Filtrering av IPadress och domän
SIP och H.323 filtrering
Filtrering av säljarID

Filtrering av IPadress och domän
För att konfigurera spamskyddsfiltrering för inkommande samtal med hjälp av IPadresser och domännamn:
1. Gå till Inställningar > Spamskyddskonfiguration.
2. Under Allmänt, välj Aktiva spamskyddsfilter.
3. I Tillåtna IPadresser och Tillåtna domäner, ange specifika tillåtna IPadresser och domäner för nätverksIP. Inkommande samtal
från en IPadress eller ett domännamn som inte listas i dessa fält är blockerade. Använd vertikalstreck (|) för att avgränsa flera
adresser och asterisk (*) för att specificera ett adressintervall.
4. Klicka på Spara.
Obs! Om tillämpligt, använd alltid H.323 gatekeeperadresser i dina tillåtna listor.

SIP och H.323 filtrering
Blockering av inkommande samtal finns tillgängligt för SIP och H.323. Om du använder SIP kan du tillåta specifika användare och blockera
användarombud. Om du använder H.323 kan du tillåta specifika ID:n och tillägg.
SIPfiltrering:
1. Gå till Inställningar > Spamskyddskonfiguration.
2. I SIPspamskyddskonfiguration, väljAktivera SIPspamskydd.
3. I Tillåt SIPanvändare, ange tillåtna SIPanvändare.
4. I Svartlistade SIPanvändarombud, ange SIPrubrik eller programvaruinformation som du vill blockera.
5. Klicka på Spara.
H.323 filtrering:
1. Gå till Inställningar > Spamskyddskonfiguration.
2. I H.323 Spamskyddskonfiguration, välj Aktivera H.323 Spamskydd.
3. I Tillåtna H.323 ID:n, ange tillåtna H.323 användarID:n.
4. I Tillåtna H.323 Tillägg, ange tillåtna tillägg.
5. Klicka på Spara.

Filtrering av säljarID
Med H.323 filtrering kan du aktivera filtrering för säljarID:n och direktuppringning. Alternativet Aktivera H.323 filtrering av säljarID:n
begränsar inkommande samtal till säljare med signaleringsparametrar som matchar branschens vitlistor för maskinvara. Alternativet Aktivera
kontroll av uppringda siffror verifierar att meddelandeinformation för samtalsinställningen matchar informationen för den användare som
ringer upp. Annars blockeras samtalet.
Kontakta Lifesize tekniska support om du behöver hjälp med denna funktion.

Schemalägger automatisk omstart av systemet
Du kan nu välja att ställa in automatisk omstart av Lifesize Icon vid en förprogrammerad tidpunkt du valt. Följ instruktionerna nedan.
SSH till kommandoraden i det Lifesize Iconsystem du vill konfigurera och logga sedan in.
Vid rbsh> ska du skriva in kommandot clish.
rbsh>clish

Nu när du har angivit i gränssnittet för kommandoraden bör nu se $.
När det används med verbet get visar målet för autoreboot den nuvarande inställningen och lokal tid för funktionen för automatisk omstart på
natten. Om det är aktiverat startar enheten om vid den angivna lokala tiden om systemet är i viloläge vid den lokala tidpunkten. Ett
väckningssystem startar om nästa gång systemet sätts i viloläge. När det används med verbet set kontrollerar detta om enheten startas om
automatiskt eller ej varje kväll. Man kan även välja att ange när i lokal tid som den automatiska omstarten ska ske. Tiderna är baserade på en
24timmarsklocka.
hämta argument: Ingen
hämta exempel:
get system autoreboot

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

Omstart varje natt, timme, minut, sekund
on,22,00,00
ok
ställ in argument:
on aktiverar automatisk omstart
< {on|off|keep}>

off inaktiverar automatisk omstart
keep nuvarande värde, användbart för att endast ändra tiden

[H {0..23}]

Ange timme.

[M {0..59}]

Ange minut.

[S {0..59}]

Ange sekund.

ställ in exempel:
aktivera funktionen för automatisk omstart
set system autoreboot on

ok,00
inaktivera funktionen för automatisk omstart
set system autoreboot off

ok,00
ändra timme för automatisk omstart till 23
set system autoreboot on –H 23

ok,00
ändra timme och minut för automatisk omstart till 21:30
set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00

ok,00

Etablera Icon genom UVC ClearSea
UVC ClearSea ger Icon möjlighet att upptäcka en tillgänglig server för etablering och för att konfigurera sig med inställningar som anges på
servern. När automatisk etablering är aktiverat fungerar UVC ClearSea som server för etablering. Närhelst din enhet upptäcker den här
servern, hämtar den konfigurationsinställningarna från värden och tillämpar dem lokalt.
OBS: Automatisk etablering kräver att Icon hittar etableringsservern. Läs mer om att hitta etableringsservern.
Du kan använda ett av följande alternativ för att etablera Icon genom UVC ClearSea:
VAL 1:
Registrera Icon till UVC ClearSea över
H.323 eller SIP

Lifesize MCUkonferenser visas i Möten
konferenser.

VAL 2:
Integrera Icon med UVC ClearSea (endast
med SIP)

Icon tillämpar inställningar från UVC ClearSea för att möjliggöra flerpartssamtal. Läs om hur du integrerar
Icon med UVC ClearSea.

på din Icon. Läs om hur du aktiverar stöd för Lifesize MCU

Välj
>
för att visa status för automatisk etablering i avsnittet Kommunikationer i tabellen. Om systemet etablerades kommer IP
adressen för etableringsservern att visas.
Om inga explicita portar är tillgängliga försöker Icon att kommunicera genom följande standardportar:
HTTPförfrågningar skickas till port 80. Misslyckade förfrågningar återgår till port 8180.
HTTPförfrågningar skickas till port 443. Misslyckade förfrågningar återgår till port 8181.

Aktivera Iconstöd för Lifesize MCUkonferenser
Den här inställningen ger Icon möjlighet att ringa in till bryggkonferenser genom UVC ClearSea. Den hanterade MCU:n fyller i Möten
Icon.

i

Genomför följande obligatoriska steg i UVC ClearSea:
1. Lägg till en MCU i Hantera > MCU:er. Välj Aktivera MCUintegrering.
2. Skapa ett användarkonto för din Icon under Hantera > Användare.
Användare som registrerar med SIP eller H.323enheter måste använda lokala inloggningsuppgifter.
Ange enhetens IPadress i UVC automatisk etablering.

3. Lägg till en regel för samtalsdirigering i Hantera > Samtalsdirigering som kommer att vidarebefordra uppringningssträngen till
MCUadressen. Den vidarebefordrande destinationen använder formatet: <dialstring>@<mcuIPAddress>
När Icon hittar etableringsservern mottar Icon följande konfigurationsinställningar från UVC ClearSea och tillämpar dem lokalt:
Iconinställning

Beskrivning
Registrerar till katalogservern i UVC ClearSea.

Katalog

Använder uppgifterna från UVCadressboken på Iconkontot du skapade i UVC
ClearSea (under Hantera > Användare).

Aktiverar H.323 och registrerar till gatekeepern i UVC ClearSea med följande
inställningar:

Anger namn och anknytning till användarID:t och
anknytningen för det Iconkonto du skapade i UVC ClearSea.
Ställer in Gatekeeperläge till Manuellt.
H.323

Ställer in Gatekeeperadress till IPadressen eller
domännamnet för UVC ClearSea Server.
Ställer in Gatekeeperanvändarnamnet och Gatekeeper
lösenordet till användarID:t och lösenordet för Iconkontot du
skapade i UVC ClearSea.

SIP

Aktiverar SIP.
Använder en Lifesize MCU integrerad med UVC ClearSea.

MCU:er

Använder IPadressen för UVC ClearSea Server och användarnamnet och
lösenordet för Iconkontot du skapade i UVC ClearSea.

Regitrera Icon till UVC Clearea genom IP-regitreraren

Lifesize rekommenderar att du registrerar Icon över H.323 eller SIP, inte båda. Om du registrerar enheten över SIP ska H.323 vara aktiverat.
1. Gå till Inställningar > SIPregistrerare.
2. Ange användarID:t för Iconkontot du skapade i UVC ClearSea i SIPanvändarnamn.
3. Ange användarnamnet och lösenordet för Iconkontot du skapade i UVC ClearSea i Användarnamn för auktorisering och
Lösenord för auktorisering.
4. Ange IPadressen eller domännamnet för UVC ClearSea i Värdnamn för registrerare och Värdnamn för proxy (om du använder en
SIPproxy).

Integrering av Icon med UVC ClearSea
Integrering av Icon med UVC ClearSea ger följande funktioner:
Icon registrerar till UVC ClearSea över SIP och använder konfigurationsinställningar för Iconanvändaren direkt från UVC ClearSea Server.
Icon kan lägga till videodeltagare och ta emot flera inkommande samtal till det pågående samtalet. UVC ClearSeakontakter finns tillgängliga i
Icon. En kontakts status visas i katalogposten i Icon.

Genomför följande obligatoriska steg i UVC ClearSea:
1. Lägg till en MCU i Hantera > MCU:er.
2. Skapa ett användarkonto för din Icon under Hantera > Användare.
För automatisk etablering måste användare använda lokala inloggningsuppgifter.
Ange enhetens IPadress i UVC automatisk etablering.
Välj Aktivera ClearSeaintegrering.

3. Lägg till en regel för samtalsdirigering i Hantera > Samtalsdirigering som kommer att vidarebefordra uppringningssträngen till
MCUadressen. Den vidarebefordrande destinationen använder formatet: <dialstring>@<mcuIPAddress>
När Icon hittar etableringsservern mottar Icon följande konfigurationsinställningar från UVC ClearSea och tillämpar dem lokalt:
Iconinställning

Användarnamn för UVC ClearSea
Lösenord för UVC ClearSea

IPadress för UVC ClearSea

Beskrivning
Använder användarID:t och lösenordet för Iconkontot du skapade i UVC
ClearSea.
OBS: Om Iconkontot inte använder lokala inloggningsuppgifter ska LDAPlösenordet anges.

Använder IPadressen för UVC ClearSea Server.

Eftersom Icon är integrerad med UVC ClearSea och förlitar sig på serverns konfiguration kan du inte redigera inställningar för MCU, H.323
och SIP. Katalogens inställningar är dessutom inte inställda i Icon, och Möten

visas inte.

Hitta etableringsserver
Enheter försöker hitta etableringsservern genom följande metoder:
DHCP alternativ
157

Hämtar IPadressen till servern.
Läs mer i Installationsguiden för Lifesize UVC ClearSea.

DNS, baserad på
lokala
sökdomäner
(endast Icon)

Enheterna använder ett förkonfigurerat DNSnamn som representerar etableringsservern.
Läs mer i Installationsguiden för Lifesize UVC ClearSea.

Uppdatera
inställningarna
manuellt (endast
Icon)

Detta alternativ skriver över de IPadresser för servern för etablering som kan ha erhållits via DHCP eller DNSalternativen. Använd den här
metoden om du har begränsad eller ingen kontroll över DHCP och DNSservrarna.
Logga in till Icons webbgränssnitt och välj Underhåll > Automatisk etablering.

APIöversikt
LifesizeAPI:n har inmatning via kommandorad för automatisering av åtkomst och styrning av Iconvideosystem. API:n stödjer en RESTmetod
för åtkomst av en uppsättning resurser eller objekt genom en fast uppsättning åtgärder. APIanrop görs genom att skicka en begäran till en
APIresurs och ange metod och argument. Ett formaterat svar beskriver åtgärdens resultat.
I det här avsnittet ges en introduktion till LifesizeAPI:n. Närmare information finns på:
https://<videoSystemIPAddress>/docs/clish (traditionellt kommandoradsgränssnitt)
https://<videoSystemIPAddress>/docs/json (REST API)
Autentiering

Samma autentiseringspolicyer som finns för webbläsare gäller också APIanrop. Logga in till Lifesizevideosystemet genom en SSH eller
HTTPanslutning över nätverket så här:
1. Öppna en klient, exempelvis Cygwin eller Putty, och ange IPadressen för Lifesizevideosystemet.
2. Logga in till systemet med administratörskontot. Förvalt användarnamn och lösenord är admin.
Kommandontax

Kommandon har följande form:
<aktör> <kommando> <parametrar>

Använd kommatecken för att separera flera parametrar. Visa hjälp från en kommandotolk så här:
help

Visar en kort introduktion till hur man använder API:n.

Tryck på tabbtangenten på tangentbordet

Visar en lista med aktörer.

<actor> ?

Visar kommandon för en aktör. Exempel:
audio ?

<actor> <command> ?

Visar hjälp för ett kommando. Exempel:
sysadmin gettimezone ?

Kalibrering av Smart Framing
Vid den första installationen av Lifesize Icon 450 och kopplingen till Lifesize Cloud kan du aktivera Smart Framing för att kalibrera ditt
mötesrum. Smart Framingfunktionen är inaktiverad tills kalibreringsprocessen har slutförts.
Läs mer om koppling till Lifesize Cloud.
I slutet av kopplingsprocessen ser du ett alternativ om att ställa in Smart Framing. Välj Ja för att starta den valda kalibreringsprocessen, eller
välj Nej för att kalibrera senare och gå tillbaka till Icons huvudskärm.
1. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen.
2. Välj den bild som bäst stämmer överens med ljusförhållandena i ditt rum.
3. Stå eller sitta längst bort från kameran, inom det område som syns på skärmen. När du är klar, klicka på Start för att påbörja
kalibreringen. Denna process kan ta upp till två minuter. Du kommer att se en förloppsindikator och du bör hålla dig inom det område
som visas på skärmen medan kalibreringsprocessen pågår. Viss rörelse gör det möjligt för kalibreringsprocessen att slutföras
snabbare.
4. Smart Framingkalibreringen är nu klar.
Följ dessa steg för att kalibrera Smart Framing senare.
1. När du inte är i ett samtal, välj Kamerapå Lifesize Phone HD. På kameraskärmen väljer du Kalibrera Smart Framing.
2. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen.
3. Välj den bild som bäst stämmer överens med ljusförhållandena i ditt rum.
4. Stå eller sitta längst bort från kameran, inom det område som syns på skärmen. När du är klar, klicka på Start för att påbörja
kalibreringen. Denna process kan ta upp till två minuter. Du kommer att se en förloppsindikator och du bör hålla dig inom det område
som visas på skärmen medan kalibreringsprocessen pågår. Viss rörelse gör det möjligt för kalibreringsprocessen att slutföras
snabbare.
5. Smart Framingkalibreringen är nu klar.
Om du vill veta mer, läs de vanliga frågorna om Smart Framing.

Behöver du hjälp?
Följande avsnitt beskriver symptom, möjliga orsaker och lösningar för vanliga problem som du kan träffa på när du använder Lifesize
systemet.
Systemets tillstånd
Strömförsörjning och anslutning
Problem med ljud
Presentationer
Problem med kameror
Problem med bildskärm
Justera belysningen i rummet

Inspektera enheten visuellt när ett problem uppstår. Kontrollera att systemet inte har utsatts för vatten eller värmekällor eller har skadats fysiskt.
Felaktigt anslutna eller löst sittande kablar är vanliga orsaker till problem med maskinvaruenheter. När du undersöker ett systemproblem ska
du först inspektera alla yttre reglage, knappar och kabelanslutningar. Kontrollera att anslutningarna är korrekta och säkra och att det inte finns
något som hindrar kablarna. Kontakta din administratör för information om korrekta kabelanslutningar.

Systemets tillstånd
Gå till
>
från videosystemets skärm för att visa systemets status. När det uppstår ett systemproblem som kan behöva åtgärdas
kommer ikonen
att visas på huvudskärmen.
Skuggningen bakom ikonen visar hur allvarligt problemet är:
Gul skuggning
Röd skuggning

visar på en varning.
visar på ett allvarligt problem.
Kommunikation

Nätverk

Varning: systemet ansluter till nätverket.
Allvarligt fel: systemet är bortkopplat eller ingen DHCPserver finns.

Lifesize Cloudtjänst

Varning: kontot har löpt ut; provperioden för kontot har löpt ut; du måste
validera kontot.

Automatisk etablering

Varning: systemet håller på att etableras.
Allvarligt fel: etableringen misslyckades.

Lifesize ClearSea

Varning: systemet registrerar med UVC ClearSea.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller UVC ClearSea är otillgänglig.

H.323gatekeeper

Varning: systemet registrerar med H.323gatekeepern.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller gatekeepern går inte att nå.

SIPregistrerare

Varning: systemet registrerar med SIPregistreraren.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller registreraren går inte att nå.

UVC Transit

Varning: systemet kunde inte ansluta till UVC Transit; systemet registrerar
med H.323gatekeepern eller SIPregistreraren.
Allvarligt fel: systemet kunde inte ansluta till UVC Transit; systemet kunde
inte registrera med gatekeepern eller registreraren.

MCU

Varning: kommunikationen med den integrerade bryggan har avbrutits.

Lifesize Phone

Varning: telefonen initialiseras.
System I/O

Aktiv mikrofon

Varning: det finns ingen aktiv mikrofon.

Ström till Lifesize Link

Allvarligt fel: det uppstod ett fel med strömförsörjningen till Lifesize Link.
Termisk

Fläkthastighet

Allvarligt fel: systemet är överhettat.

Temperatursensorer

Varning: systemets temperatur ligger över normal drifttemperatur.
Allvarligt fel: systemet är överhettat och närmar sig den högsta tillåtna
drifttemperaturen.
Processer

Systemstatus

Allvarligt fel: en process misslyckades.

Strömförsörjning och anslutning
Om ett samtal inte kopplas ska du bekräfta att du har ringt upp ett nummer som fungerar och att fjärrsystemet är uppkopplat och tillgängligt.
Kontrollera att nätverket är redo och tillgängligt genom att gå till

>

för att visa nätverkets status.

Problem med ljud
Om det hörs ekon eller förvrängningar i den andra änden kan mikrofonen som är ansluten till Lifesizesystemet sitta för nära högtalarna.
Genom att placera om mikrofonen kanske problemet löses.
Dålig mottagning av ljud från den andra änden kan orsakas av rum med högt genljud. Om du har dålig ljudmottagning kan det hjälpa att
installera mer akustikmaterial i rummet och prata nära telefonen eller mikrofonen.
Dålig ljudkvalitet kan också orsakas av trasiga mikrofoner.
Om damm och smuts kommit in i mikrofonen ska du rengöra ytorna med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd inte flytande eller
sprejrengöring på Lifesizeenheter som har mikrofoner.

Presentationer
Du kan stänga av en andra strömmen om systemet har problem med tredjepartssystem som inte har stöd för sekundära strömmar. Logga in
till videosystemets webbgränssnitt och navigera till Inställningar > Samtal.

Kameraproblem för 600 och 800
Om du inte kan panorera, luta eller zooma kameran ska du kontrollera att de två AAAbatterierna i fjärrkontrollen fungerar. Se också till att det
inte finns några objekt som skymmer sensorn framför kameran och att den blå lampan på framsidan av kameran blinkar när du använder
fjärrkontrollen för att utföra en uppgift.
Om kameran inte visar någon video ska du kontrollera att den är kopplad till Lifesizesystemet med en kamerakabel till korrekt kameraingång
eller kontakta din administratör.
Bekräfta att den blå lampan på kamerans framsida är tänd, vilket anger att strömmen är på och starta vid behov om systemet för att bekräfta
att kameran startas. Om problemet inte avhjälps genom omstart kanske du behöver sätta i strömförsörjningen till kameran.
Administratörer kan också göra följande inställningar för följande kameratillstånd:
autofokus
lås kameraposition
antiflimmer
autoexponering
ljusstyrka
vitbalans

Läs mer om dessa inställningar.

Problem med bildskärm
Om data inte visas på bildskärmen ska du se till att kablarna är kopplade på rätt sätt till bildskärmen och att bildskärmens kablar är kopplade
till utgången för HD 1 på bakpanelen på codecen.
Om videobilden och användargränssnittet ser blekt ut eller är för ljust, ska du kontrollera inställningarna för HDTVingången för att säkerställa
att HDTV:n visar rätt upplösning. På vissa HDTVenheter (särskilt plasmaskärmar) kan man ställa in ingångsenhetens inbyggda upplösning
från HDTVadministratörens användargränssnitt.
Logga in till videosystemets webbgränssnitt och gå till Inställningar> Video för att kontrollera att upplösningen är rätt för din skärm.

Justera belysningen i rummet
Se till att systemet att upprätthåller bästa möjliga bildkvalitet genom att ändra belysningen och bakgrundsfärgerna i din miljö. Om ljusnivån är
för låg kan du eventuellt lägga till konstgjord belysning. Indirekt ljus från skuggade källor eller reflekterat ljus från ljusa väggar ger ofta utmärkt
resultat.
Undvik följande:
Direkt solljus på motivet, bakgrunden eller kameralinsen vilket skapar skarpa kontraster.
Direkt belysning av motivet och kameralinsen.
Färgat ljus.
Skarpt sidoljus eller starka ljuskällor ovanifrån.

