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BESTÄLLNING AV ANVÄNDARKONTO 
 
Alla inom nykterhetsrörelsens organisationer kan beställa egna användarkonton i 
Lifesize. Villkoren är dock att användarkontot används regelbundet. 
Användarkonton som är inaktiva under 6 månader raderas. ”Sällananvändare”, 
d.v.s. de som skall delta i ett videomöte 1 - 3 gånger under en 12-månadersperiod 
skall använda gästinloggningen. 
 
Beställning av nya användarkonton skall göras på formuläret under länken 
nedan: 
http://www.nbv.se/lifesize 

Då formuläret är ifyllt och skickat kommer beställaren få ett mail med länkar till 
registreringssidan för nya användarkonton samt nedladdning och installation av 
Lifesize programmet som finns för Windows och Mac OS. 
 
Viktigt att komma ihåg! Skriv för– och efternamn då ni skapar användarkontot. 
Användarkonton med enbart förnamn kommer att raderas av administratören. 
 
Handläggningstiden är ca 1 arbetsdag med undantag för helger och semestertider 
under juli. 
 
OBS! Det är inte tillåtet att vidarebefordra mailet med länkarna. Inbjudnings–
länken är också dynamisk och gäller ca 2 dagar. 
 

 

SUPPORT 
Lifesize-supporten är tillgänglig helgfria vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00 och 
har stängt under juli månad. I en del fall är det möjligt att få support även under 
kvällar och helger. Detta måste dock meddelas i god tid innan videomötet. 
 
Tel. 08-744 62 90, E–post: supportlifesize@nbv.se 
 
FAQ - Frågor och svar samt manualer och instruktioner finns under följande länk: 
http://www.sobernet.nu/lifesize 

http://www.nbv.se/lifesize
mailto:supportlifesize@nbv.se
http://www.sobernet.nu/lifesize
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INLOGGNING MED ANVÄNDARKONTO 

 
1 – Logga in med den e-postadress du använde vid registreringen. 
2 – Bocka i rutan ”Fortsätt vara inloggad” om du automatiskt vill bli inloggad vid 
datorns uppstart. 
3 – Välj ”Nästa”. 

 

1 – Skriv lösenordet du använde vid registreringen 
2 – Välj ”Logga in” 
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INSTÄLLNING AV  
KAMERA, MIKROFON OCH LJUD 

 
Välj ”Inställningar” 
 

 

1 – Din webbkamera och kamerabild 
2 – Kontrollera att mikrofonen fungerar 
3 – Kontrollera att ljudet fungerar 
4 – Stäng fönstret och spara inställningarna 
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INLOGGNING SOM GÄST 
 

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 sidan 7, punkt 4. 

 

 

 

 

https://download.lifesizecloud.com/download?platform=win
https://download.lifesizecloud.com/download?platform=osx
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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. 
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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 
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GLÖMT LÖSENORDET? 

 

 

1 –  Om du får meddelandet ”Din e-postadress eller lösenord är felaktigt. Försök 
igen” har du förmodligen glömt lösenordet eller skrivit fel e-postadress.  
2 –  Välj ”Har du glömt lösenordet?” 

 

 

1 – Skriv din e–postadress som du använde vid registreringen av 
användarkontot. 
2 – Välj ”Återställ lösenord” 
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Välj ”Bakåt” 

 

 

 

Stäng fliken / fönstret 
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Ett mail har nu kommit från Lifesize där du kan återställa lösenordet. 
Välj ”Reset Password” 

 

 

1 – Skriv det nya lösenordet (minst 8 tecken). 
2 – Bekräfta lösenordet. 
3 – Välj ”Återställ” 
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Välj ”Bakåt”. 

 

 

Stäng fliken / fönstret 
Logga nu in med det nya lösenordet 
 
 
 
OBS! Om du har Lifesize appen ”Lifesize video conferencing” installerat på din 
telefon kan du inte återställa lösenordet via appen. Du måste då kontakta Lifesize 
supporten. E–post: supportlifesize@nbv.se  Tel. 08-744 62 90 

 

mailto:supportlifesize@nbv.se


 
13 

ADRESSBOK FÖR KONTAKTER 

 
1 – Välj ”Kontakter” 
2 – Externa kontakter, bl.a. videokonferensanläggningar och VR-rum börjar på 
 nummer 41 och slutar på nummer 49. 
3 – Användare i Lifesize. För- och efternamn samt organisationsnamn. 
4 – Sökfunktionen omfattar alla adressböcker (Kontakter, Rumssystem samt 
 Möten). 
5 – ”Lägg till en kontakt”. Brukar i regel vara en extern kontakt. 

 

 

 

 

 

 



 
14 

ADRESSBOK FÖR RUMSSYSTEM 
VIDEOKONFERENSANLÄGGNINGAR 

 
1 – Rumssystemen är numrerade från 02 - 29. Varje nummer motsvarar en 
bokstav i det svenska alfabetet. Eftersom Lifesize inte stöder svenska tecken så 
används numreringen för att få korrekt sorteringsordning (A - Ö). 

2 – Sökfunktionen omfattar alla adressböcker (Kontakter, Rumssystem samt 
Möten). 
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MÖTEN 
VIRTUELLA MÖTESRUM 

 

 

1 – I ett virtuellt mötesrum, s.k. VR-rum kan maximalt 100 anknytingar vara 
anslutna. VR-rum mellan 52 - 79 är associerade till en videokonferensanläggning. 
Grundregeln är, ”när någon bokar dem fysiska lokalen bokar hen också 
videokonferensanläggningen och VR–rummet”. 
 
Mellan 80 - 99 finns organisationernas egna VR rum. Varje organisation har sitt 
eget nummer, t.ex. IOGT-NTO nummer 80, JUNIS nummer 82 etc. 
 
2 – Sökfunktionen omfattar alla adressböcker (Kontakter, Rumssystem samt 
Möten). 
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RINGA VIDEOSAMTAL 
 

 
I detta exempel ringer vi upp det virtuella mötesrummet 60 – Jokkmokk (VR). 
OBS: VR–rummet finns inte men används som ett exempel. 

1 – Välj ”Möten” 
2 – Markera VR-rummet så att det blir gråmarkerat. 
3 – Välj ”Ring med kamera” 
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FUNKTIONER UNDER VIDEOMÖTET 
 

 

1 – Din kamerabild 
2 – Stänga av/Aktivera mikrofonen 
3 – Stänga av/Aktivera kameran 
4 – Dela presentation /Dokument 
5 – Starta inspelning (är inte i funktion, läs nedan) 
6 – Sträck upp handen (om du vill ha ordet) 
7 – Lämna mötet 
8 – Lägg till en deltagare 
9 – Samtalsdetaljer 
10 – Lista över deltagare 
11 – Chatta (se sidan 23) 
12 – Kamera och ljudkällor 
 
Inspelningsfunktionen i Lifesize är en tjänst som vi valt att inte köpa in p.g.a. den 
höga kostnaden. Vi har haft en test- och utvärderingstid under ett par månader. 
Tjänsten kommer att stängas inom kort. I stället hänvisar vi till videokonferens–
anläggningarnas inspelningsfunktion och vårt videocenter play.sobernet.nu 
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DELA SKÄRM/DOKUMENT 
 
–  Logga in i Lifesize programmet. 
–  Öppna dokumentet/dokumenten du ska dela. 
–  Minimera de fönster som du inte vill dela. Har du för många fönster öppna 
 kan du inte se dokumentet du skall dela under ”Dela din skärm”. 
 

 
Välj ”Dela din skärm” 
 

 
1 –  Välj ”Skärmar” om du vill dela hela skärmen. 
2 –  Om du vill dela ett enskilt dokument väljer du detta under ”Fönster” 
 Markera dokumentet du skall dela. 
3 –  Välj ”Dela” (i detta exempel delas en Powerpoint presentation). 
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Gå nu till det öppna dokumentet utanför Lifesize programmet 
 

 

I Powerpoint väljer du ”Läsvy” för att starta bildspelet.  
OBS! Funktionen ”Bildspel” fungerar inte i Lifesize programmet. 
 

 
Välj högerpil för att byta till nästa bild.  
Välj vänsterpil för att gå tillbaka till förgående bild. 
 
Du kan visa alla typer av dokument samt bilder.  Dela ljud kan du tyvärr inte göra 
från Lifesize programmet och video kan bli ”hackigt”. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Så här ser mötesdeltagarna din presentation. 
Se nästa sida. 
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Så här ser mötesdeltagarna din presentation 
 

 

1 – Dra i reglaget för att ändra storlek på presentation och deltagare i mötet. 
2 – Mötesdeltagare 
3 – ”Pop Out”. Presentationen öppnas i ett separat fönster. 
4 – Din egen kamerabild 
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MODERATOR UNDER VIDEOMÖTET 
 
Följande funktioner finns tillgängliga för moderatorn under ett videomöte 
–  Stänga av och slå på ljudet för användarna 
–  Lägga till en deltagare 
–  Ta bort en deltagare 
–  Sänka alla händer (handuppräckning) 
–  Låsa ett möte 

Lifesize Admin är normalt moderator för de flesta permanenta VR–rummen i 
adressboken. Kontakta Lifesize supporten om ni vill ändra moderatorrollen för 
önskat VR–rum. 
 
Skapar man egna Engångsmöten går det att välja vem som skall vara moderator 
(se sidan 24). 
 
Föreläsare: 
Skriv in namnet på den person du vill utse till föreläsare. Deltagarna kan se 
huvudtalaren men inte varandra. Föreläsaren kan även ta bort deltagare. 

 

Till höger om mikrofon–ikonen finns 3 vertikala prickar. 
Här kan moderatorn och även föreläsaren ta bort deltagare. 
Man kan även "Sänka handen" samt välja om moderatorns ljud 
skall vara på eller av. 

 

Mer information om moderatorfunktionerna finns på nästa sida 
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1 – Öppna fliken ”Deltagare” 
2  – Stänga av ljudet/slå på ljudet för alla deltagare. 
 Deltagare som stängt av sitt eget ljud måste starta det själva. 
 Deltagare vars ljud har stängts av av moderatorn kan inte starta ljudet själva. 
3 –  Lägg till en deltagare 
4 –  Sänk alla händer 
5 –  Lås detta möte 
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CHATTA 

 

 

 
 
 
 
 
Chattfunktionen finns på höger 
sida i Lifesize programmet. 
 
1 – Öppna Chattfönstret. 
2 – Välj ”Gå med” 
 
Viktigt! Tyvärr går det inte att 
radera chatthistoriken. Den finns 
kvar till kommande möten. 
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SKAPA EGNA VIRTUELLA MÖTESRUM 
Det är tillåtet att skapa egna möten, men bara Engångsmöten 

Engångsmöten är en privat mötesplats för engångsbruk som inte inkluderas i den 
globala möteskatalogen och är avsedda för icke–återkommande händelser. Möten 
löper ut 24 timmar efter att mötet börjar.  

Viktiga fördelar med engångsmöten 

Inte vanligt förekommande: Träffas en gång i ett utrymme för engångsbruk som 
passar inte vanligt förekommande händelser. 

Privat: Dölj dina möten från den globala katalogen och kontrollera vilka och när 
deltagare kan gå med. 

Snabb: Hoppa snabbt in på ett ad-hoc möte utan att behöva skapa och konfigurera 
en ny mötesplats. 

 

 

1 – Välj ”Möten” 
2 – Välj ”Skapa ett möte” 
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1 –  Välj ”Engångsmöte” 
2 –  Skriv mötets namn. Börja med organisationsnamnet först. 
3 –  Välj i katalogen vem som skall vara Moderator för mötet.  
 OBS! Moderatorn måste ha ett användarkonto i Lifesize. 
4 –  Skriv ett numeriskt lösenord (frivilligt) 
5 –  Välj ”Andra alternativ” 
6 –  Skriv en beskrivning för mötet. 
7 –  Välj i katalogen vem som skall vara Föreläsare för mötet. 
 OBS! Föreläsaren måste ha ett användarkonto i Lifesize. 
8 –  Välj ”Spara”  
 
Engångsmötet är nu sparat och finns i din egen adressbok men inte i den globala. 
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LIFESIZE PÅ TELEFON OCH/ELLER LÄSPLATTA 

 

 
Lifesize har en app för Iphone, Ipad 
och Android.  
 
Du söker efter appen på ”AppStore” 
eller ”PlayStore”.  
 
Appens namn är  
”Lifesize Video Conferencing”. 
 
Öppna Appen då den är installerad 

 

 

 

1 – Skriv din e-postadress. 
2 – Välj ”Nästa” 
3 – Loggar du in som gäst måste du 
först få information om samtals–
anknytningen. 

 

 

 

1 – Skriv ditt lösenord 
2 – Välj ”Logga in” 
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1 – Ring ett nytt samtal 
2 – Välj standardmöte (Engångsmöte) 
3 – Stäng av mikrofonen 
4 – Stäng av kameran 
5 – Gå till adressboken 

 

 

 
Ring ett nytt samtal (se ovan) 
 
Favoriter 
Dina tillagda favoriter 
 
Mina möten 
Möten som du själv skapat 
 
Aktiva möten 
Pågående möten. Här kan du även se 
hur många som anslutits till mötet 

 

 

 
1 – Katalog (adressböcker) 
2 – Sök 
3 – Dina Favoriter 
4 – Kontakter (Lifesize användare) 
5 – Rumssystem (videoanläggningar) 
6 – Möten (virtuella mötesrum) 
7 – Gå till hemskärmen 
8 – Din profil (Logga ut, inställningar) 
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1 – Anslut med video 
2 – Gå med (bara ljud) 
3 – Gå med som fjärrmoderator 
4 – Videoadress till VR–rummet 
5 – Telefon till VR–rummet 
6 – Ägare till VR–rummet 
7 – Moderator i VR–rummet 
8 – Ytterligare utrikes nummer 

 

 

 
1 –  Stänga av/slå på mikrofonen 
2 –  Stänga av/slå på kameran 
3 –  Lämna mötet 
4 –  Bjud in eller ring andra 
5 –  Starta presentation 
 Mötesinformation 
 Sträck upp handen 
 Numeriskt tangentbord 
 Starta inspelning (är inte i 
 funktion, se sidan 17)) 
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