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Gästanvändare 

 
Är du gästanvändare eller har glömt ditt lösenord kan du snabbt och 

enkelt logga in i Lifesize utan användarkonto 

 

Webbläsare (Internet Explorer 11, Microsoft Edge eller Google Chrome) 
1 – Den som bjuder in till videomötet måste skicka möteslänken till Gästanvändaren. 

Inloggning via datorklient 
2 – Gästanvändaren måste först installera Lifesize-programmet som installeras från 
länkarna nedan: 
Windows: https://download.lifesizecloud.com/download?platform=win 
Mac OS X: https://download.lifesizecloud.com/download?platform=osx 
 
Inloggning via app för Iphone, Ipad eller Android 
3 – Appens namn är ”Lifesize Video Conferencing” och finns för Iphone, Ipad och 
Android. Laddas ned från ”AppStore” eller ”PlayStore”. 

Ringa upp mötet med vanlig telefon 
4 - Om problem uppstår vid uppkopplingen eller om deltagaren är på annan plats där 
det är dålig Internettäckning kan hen ringa till mötet med vanlig telefon. 
Telefonnumret är: 08 580 977 34 + anknytning.   
Den som bjuder in till mötet måsta då meddela korrekt samtalsanknytning. 
En engelsk röst frågar efter ”extension”. Därefter knappar man in samtals- 
anknytningen och avslutar med fyrkant # 
 
Uppringning från externa videosystem 
5 – Vid uppringning från externa videosystem, t.ex. Starleaf, Polycom eller Microsoft 
Teams skall alltid en videoadress användas. Se sid 2, punkt 4. 
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1a – Möteslänk: Används vid inbjudan till videomöte via webbläsare. Fungerar 
 enbart med Internet Explorer 11, Microsoft Edge och Google Chrome. 
 
1b – Kopiera länk: Kopiera länken och klistra in den i ett mail och skicka till de 
 som skall delta i videomötet. 

2 –  Anknytning: Samtalsanknytningen till det virtuella rummet (VR-rummet). 
 
3 - Telefon: Du kan ringa till videomötet med vanlig telefon. Du ringer först 
 huvudnumret till Lifesize telefonväxel. En röst på engelska frågar efter 
 ”Extension” d.v.s. samtalsanknytingen (som är unik för varje VR-rum).  
 Du knappar därefter in anknytningen och avslutar med fyrkant # 
 Lokal samtalstaxa gäller. Under ytterligare nummer finns huvudnumret i andra 
 länder. 
 
4 –  Videoadress: Används för externa videokonferenssystem,  t.ex. Starleaf, 
 Polycom och Microsoft Teams. 
 
5 - Kopiera samtalsuppgifter: Här kan du kopiera samtliga 
 uppringningsalternativ och klistra in i mailet som du skickar med 
 mötesinbjudan. 



3 
 

Så här loggar du in som gästanvändare i Lifesize 
 

 
1 – Välj ”Jag är gäst” (I am a guest) 
2 – Ditt för- och efternamn 
3 – Din e-postadress (frivilligt) 
4 – Anknytningen till det virtuella mötesrummet eller videoanläggningen 
5 – Välj ”Nästa” 

 

 

1 – Din webbkamera och kamerabild 
2 – Kontrollera att mikrofonen fungerar 
3 – Kontrollera att ljudet fungerar 
4 – Gå med i mötet 


