Dela skärm/dokument i Lifesize
Uppdaterad 2021-03-02
1 - Logga in i Lifesize programmet.
2 - Öppna dokumentet/dokumenten du ska dela.
3 - Minimera eller stäng de fönster som du inte ska 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 ”Screens” om du enbart vill dela din dators skrivbord
2 – Välj ”Windows” om du enbart vill dela ett dokument.
(I detta exempel ett bildspel i Powerpoint)
3 - Gå nu till det öppna dokumentet utanför Lifesize programmet
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I Powerpoint väljer du ”Läsvy” för att starta bildspelet.

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 ”lagga”.

Du kan skifta mellan det delade dokumentet (1) och videomötet (2)

Videomötet och delat dokument i 2 fönster på skärmen

Klicka på ”Återställningsknappen” längts upp till höger i varje fönster, dels i
fönstret som innehåller det delade dokumentet (1) samt fönstret där själva
videomötet pågår (2).
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Justera höjd och bredd i varje fönster. Flytta därefter fönstren så att de
placeras bredvid varandra på skrivbordet.

På vänster sida ser du själva videomötet och på höger sida det delade
dokumentet. För att detta skall fungera bra krävs lite trixande. Se till att övriga
dokument är minimerade eller helst stängda. Om det delade dokumentet
plötsligt blir i helbild på skärmen trycker du på Esc-tangenten längts upp till
vänster på tangentbordet så återställs fönstret till den förutbestämda
storleken.
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Så här ser mötesdeltagarna din presentation

1 – Din kamerabild
2 – Mötesdeltagare
3 – Det delade dokumentet
4 – PopUp fönster
Då du väljer PopUp funktionen öppnas det delade dokumentet i ett eget
fönster. Om du placerar muspekaren ovanpå Lifesize ikonen kan du skifta
fönster och välja videomötet eller det delade dokumentet
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