Cloudservice
Lifesize®
BELLEN
Ondersteuning voor zowel rechtstreekse als “vergader
met mij”-oproepen
• Bel rechtstreeks contactpersonen, kamersystemen
of vergaderingen om direct samen te werken
• Maak en plan vergaderingen met behulp van:
• Chrome™-extensie voor Google Calendar™
• Uitbreiding voor Microsoft® Outlook® 2010,
2013, 2016
• Elke agenda die compatibel is met ICS
• Ondersteuning voor bellen via e-mail
• Bel naar elk IP-adres of URI
• Elke contactpersoon en vergadering is bereikbaar
via IP-adres, URI of telefoonnummer

LIFESIZE-APPS
De Lifesize-app is beschikbaar in browsers (Firefox®,
Internet Explorer® 11, Microsoft Edge™, Safari®), een volledig
functionele web-app via Google Chrome, op desktops
(Windows, Mac) en mobiele apparaten (iOS, Android):
• Vooraf gevuld, doorzoekbaar adresboek met
aanwezigheidsondersteuning
• Vergaderadresboek
• Individueel en groepschatten in een vergadering
• Delen van audio plus scherm (webconferentiemodus)
• Lijsten met favorieten en recente items
• Automatische software-updates
• Ondersteunt directe media voor point-to-point-oproepen
tussen Lifesize-clients en Lifesize Icon-kamersystemen

VERGADERINGEN
• Permanente vergaderingen voor regelmatige
teamcommunicatie
• Eenmalige vergaderingen voor eenmalige
gebeurtenissen
• Schermvullende presentatiemodus
• Hulpprogramma's voor moderators
• Optionele beveiligingscode
• Configureerbare lay-outopties
• Elke vergadering ondersteunt maximaal 300
actieve deelnemers

LIFESIZE LIVE STREAM
• Vergaderingen live streamen naar maximaal 10.000
kijkers
• Gebruik elk van uw Lifesize-vergaderingen voor
gelijktijdige Live Stream-evenementen
• Stel weergaverechten in voor veilig live streamen
• Eenvoudige configuratie en rapportage via de
Beheerconsole
• Vragen en antwoorden in real time1
• Te bekijken op een verscheidenheid aan browsers en
mobiele apparaten
• Android 6+, iOS 9+, macOS 10.12+, Windows 7+

AD-HOCGROEPSGESPREKKEN
Creëer een groepsgesprek door nog iemand toe te voegen
aan het gesprek. Het is dus niet nodig om op te hangen en
een bridge of vergadering te bellen (functie beschikbaar in
de Lifesize-app en de Lifesize® Icon™-kamersystemen)
ONBEPERKTE GASTOPROEPEN
Iedereen kan aan uw gesprek deelnemen via de volledig
functionele web-app (Google Chrome), desktops
(Windows®, Mac®), mobiele apparaten (iOS, Android™)
of een videoconferentiesysteem
TELEFONISCHE ONDERSTEUNING
Lokale telefoonnummers in meer dan 60 landen voor
inbelondersteuning voor alle contactpersonen en
vergaderingen
AUTOMATISCH GEVULD ADRESBOEK
• Lifesize maakt het bellen van uw contactpersonen
gemakkelijker. U hoeft geen lange IP-adressen
meer te bellen, want alle Lifesize-apps en Lifesize
Icon-kamersystemen zijn voorzien van een vooraf
gevuld, doorzoekbaar adresboek. U kiest gewoon de
vermelding die u wilt bellen
• Voeg bestaande kamersystemen toe aan het gedeelde
adresboek
AANWEZIGHEID
Aanwezigheidsindicatoren laten u in een oogopslag zien
of de persoon die u wilt bellen ook bereikbaar is
BEHEER EN RAPPORTAGE
• Beheerconsole in de browser
• Gecentraliseerd beheer van Lifesize-account en
-kamersystemen
• Gebruiksrapporten en meldingen
• Ondersteuning voor meerdere accountmanagers

LIFESIZE RECORD AND SHARE
• In Full HD opgenomen inhoud automatisch ingedeeld
in kanalen
• Configureerbare machtigingen, zoals automatische
toegang voor deelnemers aan de vergadering
• Opnamefeed, Mijn opnamen, Weergavelijst
• AES-128-encryptie voor getransporteerde gegevens en
AES-256 voor opgeslagen gegevens
• Downloadbare MP4
• Opnemen vanaf elk apparaat met Lifesize-app
• Afspelen op elk apparaat
• Android 6+, iOS 9+, macOS 10.12+, Windows 7+
LIFESIZE SHARETM
• Presenteer met elke laptop vanuit uw webbrowser en
deel uw scherm, bestanden of online media
• Start Lifesize Icon-kamersystemen op afstand en neem
deel aan vergaderingen via uw telefoon
• Verbeter uw vergaderruimte-ervaring met:
• Digitale informatieborden
• Samenwerken via whiteboards
LIFESIZE ICON-KAMERSYSTEMEN
Bekroonde videoconferentieapparatuur voor ruimtes van
elke grootte, waaronder een revolutionaire nieuwe lijn met
4K-systemen
• Ondersteunt verbinding met en automatische
configuratie van uw Lifesize-account en automatische
software-updates
• Monitoren gezondheid Lifesize Icon: waarschuwingen
kunnen in real time worden verzonden naar een speciaal
e-mailaccount
• Bediening in de vergaderruimte met Lifesize® PhoneTM HD
Agenda-integratie
• Met een enkele tik deelnemen aan Lifesize- en Amazon
Chime-vergaderingen die gepland zijn via de kalender
van Microsoft® Office 365®, G Suite of Microsoft® Exchange
Server 2013 of 2016

INTEROPERABEL EN OP STANDAARDEN GEBASEERD
Lifesize is een interoperabele service die werkt met
kamersystemen en infrastructuur2 van de volgende
fabrikanten:
• Skype voor Bedrijven
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Cisco®
• Polycom®
INTEGRATIES
• Microsoft Teams3
• Slack®
REGISTRATIE VAN APPARATEN VAN DERDEN
Bepaalde Cisco- en Polycom-apparaten kunnen
rechtstreeks bij de Lifesize-service geregistreerd worden
LIFESIZE DASHTM
• Maak uw eigen Dash-ruimtes in miniruimtes met onze
cloudsoftware en gecertificeerde hardwarepartners
• Beheer uw Dash-ruimtes vanuit de beheerconsole
BEVEILIGING EN FIREWALL-TRAVERSAL
• Versleutelde signalen en media, AES 128-bit
• Automatische firewall-traversal, geen openbaar
IP-adres vereist (alleen Lifesize-app en Lifesize Icon)
• Ondersteuning voor webproxy
VIDEO- EN AUDIOKWALITEIT
• Breedbandaudio met ingebouwde echovermindering
• Videoresolutie voor Lifesize Icons gekoppeld aan
Lifesize-cloudservice: maximaal 4K UHD voor
deelnemervideo en 4K UHD voor presentatievideo
BANDBREEDTE
• Tot 6 Mbps
SYSTEEMONDERSTEUNING
• Mac OS X® 10.13+
• Windows 7, 8, 8.1 en 10
• Intel Core™ i5 1,6 GHz of sneller, 4 GB RAM
ONDERSTEUNING VOOR EIGEN APPARATEN
Lifesize ondersteunt de nieuwste iOS- en Androidapparaten en maakt uw videoconferenties beschikbaar op
een grote verscheidenheid aan tablets en smartphones
• Android (versie 7.0 of later)
• iOS (versie 10.0 of later)

Opmerking:
De beschikbaarheid en kosten van functies zijn afhankelijk
van het abonnement, de geselecteerde opties en
gekoppelde apparaten. ¹Niet ondersteund op mobiele
apparaten. 2Publiek IP-adres vereist. 3In Microsoft Teams
geplande vergaderingen of chatbotopdrachten om deel te
nemen aan een vergadering op Lifesize.
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