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Gästinloggning och mötesinbjudan 

 

Är du gästanvändare eller har glömt ditt lösenord kan du snabbt och enkelt 
logga in i Lifesize utan användarkonto 

 

Det finns 4 olika alternativ där du kan delta i videomötet: 

 
Möteslänk och webbläsare (sid 2) 

Du kan delta i videomötet via en webbläsare som stöder ett s.k. Plugin från 

Lifesize. Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome och Safari (senare 

versionerna) hanterar detta Plugin. 

 

Lifesize appen för datorer (sid 3) 

 

Lifesize appen ”Lifesize Video Conferencing” för telefoner och surfplattor. 
 

Via telefon (röstsamtal) 
Du kan också ringa till mötet via vanlig telefon om tekniken inte skulle fungera, 

till exempel dålig Internet-förbindelse eller en brandvägg som stoppar 

videoöverföringen. Tel. 08-580 977 34 – samt samtalanknytningen och avsluta 

med # 

 

Mötesinbjudan 

Den som bjuder in till videomötet skall skicka information med möteslänk, 

samtalsanknytning samt telefonnummer till mötesdeltagarna. Mer info finns på 

sidan 6. 
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Så här loggar du in som gästanvändare  
via möteslänk 

 
Om du inte har Lifesize datorklient installerad loggar du in direkt via 

webbläsaren enligt bilden nedan. Om du har datorklienten installerad loggar du 

istället in direkt via Lifesize programmet och ansluts då automatiskt till det 

aktuella VR-rummet. 

 

Du kan delta i videomötet via en webbläsare som stöder ett s.k. Plugin från 

Lifesize. Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome och Safari (senare 

versionerna) hanterar detta Plugin. 

 

 
 

Klicka först på möteslänken du fått via e-post 

1 – Här skriver du ditt för- och efternamn 

2 – Här skriver du din E-postadress (valfritt) 

3 – Här kan du ändra Video- & ljud inställningar 

4 – Markera ”Jag har granskat och godkänner Användarvillkoren…” 

5 – Välj ”Gå med i möte” 
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Så här loggar du in som gästanvändare  
via appen för datorer 

 
Börja med att ladda ner och installera appen Lifesize på din dator. 

Nedladdning och installation av appen ”Lifesize” för Windows kan du göra under 

följande länk: https://download.lifesizecloud.com/download?platform=win 

 

Nedladdning och installation av appen ”Lifesize” för Mac OS X kan du göra under 

följande länk: 

https://download.lifesizecloud.com/download?platform=osx 

Har du en läsplatta, Iphone eller Android telefon hämtar du Appen från ”AppStore” 

resp. ”Play Store”. Appens namn är ”Lifesize Video Conferencing”. Vid inloggningen 

skriver du ditt för- och efternamn samt mötesanknytningen. 

 

 

1 –  Här skriver du mötets anknytning. 

2 –  Här skriver du ditt för- och efternamn 

3 –  Välj ”Gå med” 
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1 –  Kontrollera att kameran fungerar 

2 –  Kontrollera att mikrofonen fungerar 

3 –  Kontrollera att ljudet fungerar 

4 –  Gå med i mötet 
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1 –  Stäng av mikrofonen 

2 –  Stäng av kameran 

3 –  Dela din skärm/dokument, t.ex. Powerpoint, Excel mm 

4 –  Sträck upp handen 

5 –  Lämna mötet 

6 –  Lista över deltagare 

7 - Kamera och ljudkällor 

 

 

 OBS!  Glöm inte att stänga av mikrofonen under videomötet.  

 Aktivera den enbart då du har ordet. 
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Mötesinbjudan 

 
 

1a – Möteslänk: Inbjudan till videomöte via webbläsare. Fungerar med Internet 

 Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome och Safari. 

 

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. 
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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. 


