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Vigtige oplysninger
ADVARSEL
l

Hvis ikke de installationsinstruktioner, der leveres med lokalesystemet, følges, kan det
medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

l

Sørg for, at din installation opfylder de lokale bebyggelses- og elektricitetsforskrifter.

l

Du må ikke åbne eller skille lokalesystemets komponenter ad. Du risikerer at få
elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør
desuden garantien ugyldig.

l

Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved lokalesystemets
overflade. Monter i stedet lokalesystemet i en passende højde.

l

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må lokalesystemet ikke udsættes
for regn eller fugt.

l

Hvis du har brug for udskiftningsdele til lokalesystemet, skal du sørge for, at
serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART
Technologies, eller dele med de samme karaktertræk som de originale.

l

Sørg for at alle kabler, der krydser gulvet til lokalesystemet er korrekt bundtet og
markeret for at undgå snublefare.

l

Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt
med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade,
som muligvis ikke er dækket af garantien.

l

Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre
stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

l

Brug kun forlængerledninger og stik, der fuldt ud kan klare lokalesystemets
polariserede stik.

l

Brug det strømkabel, der leveres med lokalesystemet. Kontakt forhandleren, hvis
strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til
vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de
sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land.

l

Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med
forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade.

l

Flyt eller monter ikke den interaktive fladskærm ved at binde reb eller wire til
håndtagene. Den interaktive fladskærm er tung, og hvis rebet, kablet eller håndtaget
brækker kan det føre til skader.
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VIGTIGE OPLYSNINGER

l

Brug den monteringshardware, der blev leveret af SMART, eller hardware som er
konstrueret til at give korrekt støtte til lokalesystemets vægt.

l

Frakobl alle strømkabler til lokalesystemet fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret
servicepersonale for hjælp hvis noget af følgende forekommer:

ii

o

Strømkablet eller -stikket er beskadiget

o

Der er spildt væske i nogen af lokalesystemets komponenter

o

Der falder genstande ind i nogen af lokalesystemets komponenter

o

Nogen af komponenterne er faldet ned

o

Der opstår strukturel skade, f.eks. revner

o

Lokalesystemet fungerer uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne
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KAPITEL 1
VELKOMMEN

Lidt om denne vejledning
Denne vejledning forklarer, hvordan man administrerer SMART Room Systemet. Den
inkluderer følgende oplysninger:
l

Hvordan lokalesystemets hardware vedligeholdes, så det kan bruges i årevis

l

Hvordan man fjernovervåger og styrer lokalesystemet

l

Hvordan problemer med lokalesystemet fejlfindes

Denne vejledning er beregnet til personer, som administrerer lokalesystemer i deres
organisationer. Anden dokumentation og ressourcer er til rådighed for personer, der installerer
lokalesystemer og personer, der bruger lokalesystemer.

Lidt om lokalesystemet
SMART Room Systemet har en eller to SMART Board® interaktive fladskærme, et Lyncapparat, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera, mikrofoner, højttalere og kabler til
brug med en valgfri computer.
Ved brug af den installerede Lync Room System-software kan brugere starte et møde og
etablere forbindelse med andre deltagere eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen
eller de interaktive fladskærme. De kan skrive eller tegne på de interaktive fladskærme ved
brug af whiteboardfunktionen eller tilslutte en valgfri computer for at dele dens skærm og dele
filer med andre deltagere og mødelokaler i realtid.

Funktioner
SMART Room Systemet indeholder følgende funktioner.
Integration med Lync
Lokalesystemet integreres med din organisations eksisterende Lync-infrastruktur, hvilket gør
det muligt for brugere at planlægge møder, fjerndeltage i møder og dele Microsoft
PowerPoint® -filer ved brug af den Lync-klientsoftware, som allerede er installeret på deres
computere.
Simpel opstart
Efter at lokalesystemet tændes, viser konsollen og de interaktive fladskærme mødelokalets
tidsplan, inklusive hvornår mødelokalet er reserveret, og hvornår det er ledigt. Brugere kan
starte et planlagt møde ved at trykke på mødets blok i tidsplanen enten på konsollen eller de
interaktive fladskærme.
Brugere kan også starte ad hoc-møder eller whiteboardsessioner med et enkelt tryk på
konsollen eller de interaktive fladskærme.
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Automatisk deling af video og lyd
Når brugere starter eller deltager i møder, deler lokalesystemet automatisk video og lyd, uden
at det kræver nogen manuel opstilling fra brugernes side. Lokalesystemet omfatter et
højdefinitionskamera, mikrofoner og højttalere, så brugerne kan se og høre fjerndeltagere.
Collaboration
Ved brug af Lync Room System-softwarens whiteboardfunktion kan brugere skrive eller tegne
på de interaktive fladskærme, hvilket automatisk deles med fjerndeltagere. Brugere kan også
skrive eller tegne hen over PowerPoint-filer, som er vedhæftet det planlagte møde, såvel som
tilslutte en laptop eller lokalecomputer for at dele og interagere med computerens skærme.
Bevægelsesregistrering
De interaktive fladskærme har bevægelsesregistrering, der kan detektere folk op til 5 m (16")
væk og automatisk slukke lokalesystemet. Hvis lokalet er ubeboet i en bestemt tidsperiode,
vil lokalesystemet gå i Standbytilstand.

Komponenter
Lokalesystemet inkluderer følgende vigtige komponenter:
Produktnr.

Beskrivelse

Lokalestørrelser

SBID 8055i-G5

SMART Board 8055i-G5 interaktiv
fladskærm

Meget små

SMART Board 8065i-G5 interaktiv
fladskærm

Lille

SMART Board 8084i-G4 interaktiv
fladskærm

Medium

AM70-L

Lync-apparat

Alle

CP311

Konsol

Alle

CAM301

Kamera

Alle

MIC500

Bordmikroner

Alle

MIX500

Lydprocessor

Alle

CSR500

Højttalere

Alle

1019403

Videoledningssamling

Alle

SRS-USB bro

SMART Room System USB-bro

Alle

SBID 8065i-G5

SBID 8084i-G4

Mellemstort med to
skærme (×2)

Stort (×2)

Ekstra store (×2)

BEMÆRKNINGER
l

Denne vejledning dokumenterer lokalesystemer der bruger SMART Board 8055i-G5,
8065i-G5 og 8084i-G4 interaktive fladskærme. For information om lokalesystemer med
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SMART Board 8055i eller 8070i-G4 interaktive fladskærme, se Installations- og

vedligeholdelsesvejledning for SMART Room System til Lync
(smarttech.com/kb/170450).
l

Andre, mindre komponenter er beskrevet andre steder i denne vejledning.

SMART Board interaktive fladskærme
SMART Board interaktive fladskærme har SMART’s proprietære
DViT® (Digital Vision Touch) teknologi på en 16:9 LCD-skærm med
e-LED baglys. DViT-teknologi gør det muligt for brugere at gøre
følgende:
l

Interaktion med indhold ved at trykke på det med deres
fingre

l

Skrivning med digitalt blæk ved brug af dine fingre eller en af
de medfølgende penne

l

Sletning af digitalt blæk ved brug af deres knytnæver, håndflader eller den medfølgende
tavlevisker

Under et møde viser de interaktive fladskærme video, delte PowerPoint-filer og videoinput fra
de valgfrie tilsluttede computere. Brugere kan desuden bruge whiteboardfunktionen til at
gemme og dele notater.
Du kan få oplysninger om hvilken interaktiv fladskærmsmodel, der er inkluderet med dit
lokalesystem og forskellene imellem disse modeller, i Sammenligning af rumstørrelser på
side 7.
BEMÆRK
USB-stikket i nederste venstre hjørne af SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive
fladskærme er ikke funktionelle i lokalesystemer.
Lync-apparat
Lync-apparatet inkluderer Lync Room System-software såvel som SMART Produktdrivere.
Brugere kan bruge Lync Room System-softwaren til at starte, deltage i og foretage møder og
etablere forbindelse med andre via din organisations Lync-infrastruktur.
SMART Produktdrivere aktiverer trykfunktionerne i de interaktive fladskærme samt driften af
komponenterne i lokalesystemet.
På lokalesystemer der bruger SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive fladskærme,
er Lync-apparatet installeret i et kabinet monteret på væggen bag venstre interaktive
fladskærm.
På lokalesystemer der bruger SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærme, er Lyncapparatet installeret i en sprække i bunden af den venstre interaktive fladskærm.
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Konsol
Konsollen er lokalesystemets primære skærm. Brugere kan bruge den til at få
adgang til og styre funktionerne i Lync Room System-softwaren under møder.
Konsollen findes typisk på bordet i mødelokalet. Ligesom de interaktive
fladskærme har konsollen en 16:9 LCD-skærm med touch-teknologi, og brugere
kan interagere med knapper og andre kontrolelementer ved at trykke på dem.
Kamera
Højdefinitionskameraet fanger automatisk lokalevideo under møder. Brugere kan
stoppe videoen midlertidigt eller lukke kameraet af fortrolige hensyn.
I de fleste mødelokaler sikrer digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) samt
kameraets 109° synsfelt, at alle mødedeltagere er synlige uanset, hvor de befinder sig i
mødelokalet.
I lokaler med en interaktiv fladskærm, er kameraet installeret på toppen af den 
interaktive
fladskærm. I lokaler med to interaktive fladskærme, er kameraet installeres mellem de
interaktive fladskærme.
Bordmikrofoner og lydprocessor
Bordmikrofonerne indfanger automatisk lyd under møder. Brugere kan slå
lyden fra mikrofonerne midlertidigt af fortrolighedshensyn.
Lokalesystemet er udstyret med to bordmikrofoner. Din organisation kan
købe yderligere bordmikrofoner (se Ekstra bordmikrofoner på næste side).
Højttalere
Højttalerne transmitterer lyd fra fjerndeltagere under et møde. Lokalesystemets
lydbehandlingsfunktioner eliminerer ekkoer og lydfeedback.
Højttalerne er installeret på en af siderne af de interaktive fladskærme.

Videoledningssamling
Brugere kan tilslutte videoledningssamlingen's HDMI®-kabel eller VGA-kabel til en computer
for at vise computerens videoudgang på en interaktiv fladskærm og dele det med eksterne
deltagere.
Stikkene til videoledningssamlingen er typisk placeret på mødelokalets bord.
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SMART Room System USB-bro
I combination med videoledningssamlingen, gør SMART Room System USB-broen det muligt
for brugere at tilslutte bærbare computere eller en lokalecomputer til lokalesystemet. Når
brugere tilslutter SMART Room System USB-broen til en computer, kan de interagere med
computeren ved at trykke på den interaktive fladskærms overflade.
SMART Room System USB-broens stik er typisk placeret på mødelokalets bord.

Tilbehør
Ekstra tilbehør til SMART Room System omfatter følgende:
l

Ekstra bordmikrofoner

l

Vægstanderkit
BEMÆRK

Du kan finde produktnumre og bestillingsoplysninger til tilbehøret i specifikationerne (se

Ressourcer for beslutningstagere på side 9).
Ekstra bordmikrofoner
Lokalesystemet er udstyret med to bordmikrofoner. Din organisation kan
købe og tilslutte op til yderligere tre bordmikrofoner for hvert lokalesystem,
hvis det er nødvendigt, så du har op til fem bordmikrofoner.
Vægstanderkit
Vægstanderkittet inkluderer en vægstander for hver interaktive
fladskærm i lokalesystemet og en kabel-raceway. Vægstanderen
overfører noget af vægten fra væggen til gulvet og er nødvendig
for vægge med metalstolper, som ikke kan bære den fulde vægt af
den interaktive fladskærm. Kabel-raceway'en dækker kabler, som
løber på tværs af gulvet, fra de interaktive fladskærme til bordet i
mødelokalet.
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Sammenligning af rumstørrelser
SMART Room System leveres i seks størrelser: Dette afsnit beskriver de primære forskelle
imellem disse størrelser:
Meget små lokaler (SRS-LYNC-XS)
Tiltænkt brug:

Meget små mødelokaler
(cirka fire personer)
9 m² (100 sq. ft.)

Skærmtype:

En SMART Board 8055i-G5
interaktiv fladskærm

Skærmstørrelse
(diagonalt):

138,4 cm (54 1/2")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-SINGLE

Små lokaler (SRS-LYNC-S-G5)
Tiltænkt brug:

Små mødelokaler (cirka
seks personer)
14 m² (150 sq. ft.)

Skærmtype:

En SMART Board 8065i-G5
interaktiv fladskærm

Skærmstørrelse
(diagonalt):

163,9 cm (64 1/2")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-SINGLE

Mellemstort lokale (SRS-LYNC-M)
Tiltænkt brug:

Mellemstore mødelokaler
(cirka 12 personer)
19 m² (200 sq. ft.)

Skærmtype:

En SMART Board 8084i-G4
interaktiv fladskærm

Skærmstørrelse
(diagonalt):

213,4 cm (84")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-SINGLE
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Mellemstort lokale med to skærme
(SRS-LYNC-M-DUAL)
Tiltænkt brug:

Mellemstore mødelokaler
(cirka 12 personer)
19 m² (200 sq. ft.)

Skærmtype:

To SMART Board 8055i-G5
interaktive fladskærme

Skærmstørrelse
(diagonalt):

2 × 138,4 cm (2 × 54 1/2")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-DUAL

Stort lokale (SRS-LYNC-L-G5)
Tiltænkt brug:

Store mødelokaler (cirka 16
personer)
28 m² (300 sq. ft.)

Skærmtype:

To SMART Board 8065i-G5
interaktive fladskærme

Skærmstørrelse
(diagonalt):

2 × 163,9 cm (2 × 64 1/2")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-DUAL

Ekstra stort lokale (SRS-LYNC-XL)
Tiltænkt brug:

Ekstra store mødelokaler
(cirka 20 personer)
37 m² (400 sq. ft.)

Skærmtype:

To SMART Board 8084i-G4
interaktive fladskærme

Skærmstørrelse
(diagonalt):

2 × 213,4 cm (2 × 84")

Vægstanderkit
(ekstraudstyr):

WSK-DUAL

BEMÆRK
Andre små forskelle er beskrevet hele vejen igennem denne vejledning.

Ressourcer for administratorer
Ud over denne vejledning, giver SMART en række andre ressourcer til administratorer af
SMART lokalesystemer.
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Opsætningsvejledning
Se Opsætningsvejledning for SMART Room System til Lync der kommer med lokalesystemet
for at forberede lokalesystemet før installation og derefter sætte det op efter installationen. En
PDF-version af vejledningen kan hentes fra smarttech.com/kb/170820.

Supportcenter og videnbase
Supportcenteret ( smarttech.com/support) indeholder et bibliotek af dokumenter, herunder
denne vejledning, og en database, som du kan søge, ved fejlfinding af problemer på dit
lokalesystem.

Ressourcer for andre
SMART giver ressourcer til beslutningstagere, installatører og brugere samt administratorer af
SMART Room SYSTEM.

Ressourcer for beslutningstagere
Beslutningstagere kan henvise til SMART Room Systemets hjemmeside
(smarttech.com/smartroom) angående almindelig information om lokalesystemer og for
specifikationerne for detaljerede oplysninger om specifikke produkter.
Produkt

Specifikationer

SMART Room System til Lync til meget små lokaler

smarttech.com/kb/170821

SMART Room System til Lync til små lokaler

smarttech.com/kb/170822

SMART Room System til Lync til mellemstore lokaler

smarttech.com/kb/170448

SMART Room System til Lync til mellemstore lokaler med to
skærme

smarttech.com/kb/170823

SMART Room System til Lync til store lokaler

smarttech.com/kb/170824

SMART Room System til Lync til meget store lokaler

smarttech.com/kb/170659

SMART vægstanderkits til interaktive SMART Board fladskærme smarttech.com/kb/170526

Ressourcer for installatører
Installatører kan henvise til installationsinstruktionerne der fulgte med lokalesystemet, når
produktet installeres. PDF-versioner af denne installationsvejledning kan downloades.
Produkt

Installationsinstruktioner

SMART Room System til Lync til meget små lokaler

smarttech.com/kb/170857

SMART Room System til Lync til små lokaler

smarttech.com/kb/170860

SMART Room System til Lync til mellemstore lokaler

smarttech.com/kb/170467
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Produkt

Installationsinstruktioner

SMART Room System til Lync til mellemstore lokaler med to
skærme

smarttech.com/kb/170858

SMART Room System til Lync til store lokaler

smarttech.com/kb/170859

SMART Room System til Lync til meget store lokaler

smarttech.com/kb/170658

SMART vægstander til interaktive SMART Board fladskærme

smarttech.com/kb/170466

SMART kabel-raceway til SMART Room Systemer

smarttech.com/kb/170465

Opgraderingskit med bordmikrofon til SMART Room System til
Lync

smarttech.com/kb/170560

Ressourcer for brugere
Lokalesystemet leveres med en skrivebordsvejledning, som du kan placere på bordet i
mødelokalet og som brugerne kan referere til når de bruger lokalesystemet.
Skrivebordsvejledningen indeholder grundlæggende oplysninger om brug af lokalesystemet.
Desuden kan brugerne henvise til Brugervejledning for SMART Room System til Lync
(smarttech.com/kb/170818) for mere detaljerede oplysninger.
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Lokalesystemet er udviklet således at det kræver ingen, eller kun minimal, rengøring eller
anden vedligeholdelse.
Hvis lokalesystemet kræver rengøring eller anden vedligeholdelse, eller hvis din organisation
kræver periodevis rengøring eller anden vedligeholdelse af dets IT-infrastruktur, skal du følge
instruktionerne i dette kapitel.
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Anbefalede værktøjer
Det følgende er anbefalede værktøjer, som professionelle, uddannede installatører og ITspecialister bør have ved hånden til vedligeholdelse og fejlfindingsformål:
Aktivitet
Hardwareservice

Anbefalede værktøjer
l

Papir og blyant

l

Stige

l

Målebånd

l

Isolationstestning af
hardware

l

Lommelygte

l

Nylon kabelbånd

l

Tang til at klippe kabelbånd

l

5 m (16' 5") USB-kabel

l

5 m (16' 5") USB-kabel med mini-B-stik

l

5 m (16' 5") aktivt USB-forlængerkabel

l

6,3 m (20' 8") HDMI-kabel

l

Funktionsdygtigt ekstra Lync-apparat

l

Funktionsdygtig ekstra konsol og strømforsyning

l

Funktionsdygtigt ekstra kamerakit

l

l
l

IT-adgang

l

Funktionsdygtig ekstra mikrofon og lydprocessorkit,
inklusive kabler
Funktionsdygtigt ekstra højttalerkit, inklusive kabler
Funktionsdygtig ekstra strømforsyninger til kameraet,
lydprocessor og højttalere til lokalesystemer med SMART
Board 8055i-G5 eller 8065i-G5 interaktive fladskærme
IT-administrator med kendskab til din organisations Lyncinfrastruktur

l

Fjernbetjening til SMART Board interaktiv fladskærm

l

USB-tastatur og -mus

l

12

Sæt med skruetrækkere, inklusive fladhoved,
stjerneskruetrækker nr. 1 og nr. 2

Laptop, som har Outlook og Lync-klientsoftware, og som er
forbundet med din organisations Lync-infrastruktur

l

Internetadgang til dokumentation og andre ressourcer

l

Alternativ lydkilde, såsom en transportabel musafspiller
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Slukning af lokalesystemet
Du er nødt til at slukke for lokalesystemet for visse vedligeholdelsesprocedurer.
Sådan slukkes lokalesystemet
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Genstart.
2. Når skærmene er blanke eller når SMART-logoet vises, skal du gøre følgende:
a. Hvis lokalesystemet indeholder SMART Board 8055i-G5
eller 8065i-G5 interaktive fladskærme, skal du trykke på
afbryderknappen på Lync-apparatets kabinet.

b. Tryk på kontakten nederst på hver interaktive fladskærm.

SBID8055i-G5 og SBID8065i-G5

SBID8084i-G4

Vedligeholdelse af de interaktive fladskærme
Udfør følgende opgaver med regelmæssige mellemrum for at vedligeholde lokalesystemets
interaktive fladskærme:
l

Kalibrer og orienter de interaktive fladskærme efter behov

l

Rengør skærmen

l

Rengør sensorerne til bevægelsesregistrering

l

Rengør kameraglassene og det reflekterende bånd

l

Bevar ventilation

l

Forhindr kondensation

l

Udskift pennespidser efter behov

Kalibrering af de interaktive fladskærme
Digitale kameraer i hjørnerne af de interaktive fladskærme sporer, hvor pennene,
tavleviskeren og din finger er på skærmene, og sender derefter oplysningerne til SMART
Produktdrivere, som fortolker disse oplysninger som museklik, digitalt blæk eller en
tavlevisker på det rette sted. Kalibrering bestemmer kameraernes position og vinkler, så de
kan registrere nøjagtigt, hvor der trykkes på de interaktive fladskærme.
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Typisk kræver den interaktive fladskærm kalibrering under indledende konfiguration. Det kan
dog være nødvendigt at kalibrere de interaktive fladskærme igen i følgende situationer:
l

Digitalt blæk forsvinder, efterhånden som brugere skriver eller tegner.

l

Miljøbelysningen ændres.
VIGTIGT
l

Du skal bruge brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for
lokalesystemet for at kalibrere de interaktive fladskærme.

l

Hvis lokalesystemet indeholder SMART Board 8055i-G5 eller 8065i-G5 interaktive
fladskærme, skal du sørge for at version 15.12.02 eller nyere af Lync
lokalesystemsoftwaren er installeret, inden du forsøger at kalibrere de interaktive
fladskærme (se Opdatering af software og firmwaren på side 23).

l

Kontakt din SMART-forhandler eller SMART Support
(smarttech.com/support/entsupport), hvis der vises en fejlmeddelelse, mens du
kalibrerer de interaktive fladskærme.

Sådan kalibreres en interaktiv fladskærm
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på OEM-indstillinger, og tryk derefter på SMART indstillinger.
SMART Indstillinger vises.
5. Tryk på SMART-hardwareindstillinger.
6. Tryk på ikonen for den interaktive fladskærm, som du vil kalibrere.
TIP
Når du trykker på en interaktiv fladskærm, vil cirklen ved siden af den interaktive
fladskærms ikon blive blå.
7. Vælg Avancerede indstillinger fra rullelisten.
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8. Tryk på Kalibrer.
Kalibreringskærmen vises. Det kan tage nogle få øjeblikke.
BEMÆRK
Hvis kalibreringsskærmen ikke vises på den valgte interaktive fladskærm, flytter du den
til den valgte interaktive fladskærm ved at trykke på mellemrumstasten på tastaturet.
9. Følg vejledningen på skærmen for at kalibrere den interaktive fladskærm.
Der vises en meddelelse om at kalibreringen var en succes, og derefter vises
orienteringsskærmen.
10. Orienter den interaktive fladskærm (se Orientering af de interaktive fladskærme
nederst).
11. Tryk på OK på konsollen.
SMART Indstillinger lukker.
12. Tryk på Anvend og genstart på konsollen.
Lokalesystemet genstarter.

Orientering af de interaktive fladskærme
Typisk kræver den interaktive fladskærm kun orientering under den indledende konfiguration.
Det kan dog være nødvendigt at orientere de interaktive fladskærme igen, hvis placeringen af
brugeres tryk tolkes forkert (en markør vises et stykke væk fra det faktiske kontaktpunkt eller
på en anden skærm, end den der trykkes på).
VIGTIGT
l

De interaktive fladskærme skal orienteres fra Lync administrationskonsollen. Du skal
bruge brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet.

l

Hvis dit lokalesystem indeholder SMART Board 8055i-G5 eller 8065i-G5 interaktive
fladskærme, skal du sørge for at version 15.12.02 eller nyere af Lync
lokalesystemsoftwaren er installeret, inden du forsøger at orientere de interaktive
fladskærme (se Opdatering af software og firmwaren på side 23).

Sådan orienterer du en interaktiv fladskærm
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
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3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på OEM-indstillinger, og tryk derefter på SMART indstillinger.
SMART Indstillinger vises.
5. Tryk på SMART-hardwareindstillinger.
6. Tryk på ikonen for den interaktive fladskærm, som du vil orientere.
TIP
Når du trykker på en interaktiv fladskærm, vil cirklen ved siden af den interaktive
fladskærms ikon blive blå.
7. Tryk på Orienter.
Orienteringsskærmen vises.
8. Følg vejledningen på skærmen for at orientere den interaktive fladskærm.
Orienteringsvinduet lukkes.
9. Tryk på Anvend og genstart på konsollen.
Lokalesystemet genstarter.
10. Hvis dette ikke retter den unøjagtige trykstyring, skal du kalibrere den interaktive
fladskærm (se Kalibrering af de interaktive fladskærme på side 13).

Rengøring af skærmene
Følg disse instruktioner for at rengøre de interaktive fladskærme uden at beskadige deres
refleksbehandlede overflade eller andre produktkomponenter.
FORSIGTIG
l

Brug ikke permanente mærkepenne eller whiteboardpenne på skærmene. Hvis der
bruges whiteboardpenne på skærmen, skal blækket fjernes hurtigst muligt med en
fnugfri, ikke-slibende klud.

l

Gnid ikke skærmene med et kompakt eller groft materiale.

l

Tryk ikke hårdt på skærmene.

l

Brug ikke rensevæske eller glasrengøringsmiddel på skærmene, da det kan svække
eller misfarve dem.

l

Undgå at røre ved det reflekterende bånd mellem skærmene og kanten, og sørg for, at
denne strimmel ikke bliver våd. Hvis dette bånd beskadiges, vil det påvirke
interaktiviteten med den berøringsfølsomme skærm.
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Sådan rengøres skærmene
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13), og frakobl derefter
strømkilderne fra de interaktive fladskærme.
2. Tør skærmene af med en fnugfri, ikke-slibende klud.

Rengøring af sensorerne til bevægelsesregistrering
Hver SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive fladskærm har en sensorer til
bevægelsesregistrering, og hver SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærm har to
sensorer til bevægelsesregistrering. Undersøg disse sensorer regelmæssigt for støv, og
rengør dem, hvis der er synlig opbygning af støv.
FORSIGTIG
Brug ikke komprimeret luft, vand, kemiske stoffer eller rengøringsmidler til at rengøre
sensorerne.

Sådan rengøres sensorerne til bevægelsesregistrering
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13), og frakobl derefter
strømkilderne fra de interaktive fladskærme.
2. Tør forsigtigt sensorerne af med en ren, fnugfri klud.

Rengøring af kameraglassene og det reflekterende bånd
DViT-teknologien i de interaktive fladskærme anvender fire kameraer, som sidder i hjørnerne
på rammerne, og det reflekterende materiale mellem skærmen og kanterne. Ophobning af
støv på kameraglassene eller det reflekterende bånd kan påvirke trykfølsomheden.
Undersøg disse områder regelmæssigt for støv, og rengør dem, hvis der er synlig opbygning
af støv.
FORSIGTIG
l

Brug ikke trykluft til at rengøre kameravinduer eller kanterne.

l

Brug ikke vand, kemikalier eller rengøringsmidler.

l

Hvis der anvendes for meget tryk, når båndet eller kameraerne rengøres, kan det
beskadige båndet og kameraerne og forårsage præstationsproblemer eller -fejl.

Sådan rengøres kameravinduer og det reflekterende tape
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13), og frakobl derefter
strømkilderne fra de interaktive fladskærme.
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2. Tør forsigtigt kameraglassene i de øverste hjørner og det reflekterende bånd langs
toppen af de interaktive fladskærme med en ren, fnugfri klud.
3. Tør forsigtigt det reflekterende bånd langs siderne af på de interaktive fladskærme.
4. Tør forsigtigt kameraglassene i de nederste hjørner og det reflekterende bånd langs
bunden af de interaktive fladskærme.

Sikring af ventilation
Den interaktive fladskærm kræver ventilation for at virke. Ophobning af støv i
ventilationshullerne går ud over afkølingen og kan medfører produktfejl.
l

Rengør tilgængelige ventilationshuller med en tør klud en gang om måneden.

l

Brug en støvsuger med et smalt mundstykke til at rengøre ventilationshullerne på
bagsiden med jævne mellemrum.
FORSIGTIG

Undgå at opstille eller bruge lokalesystemet på et sted, hvor der er usædvanligt meget støv,
fugtighed eller røg.

Forhindring af kondensation
De interaktive fladskærme består af glaslag, hvor der kan samle sig kondens, især i følgende
situationer:
l

Ekstreme temperaturforskelle med høj fugtighed

l

Hurtige ændringer i fugtigheden, som kan opstå hvis du betjener lokalesystemet i
nærheden af vand (f.eks. en pool, kedel eller ventilationsåbning til et airconditionanlæg)

l

Direkte udsættelse for sollys

Sådan får du kondensation til at fordampe fra de interaktive fladskærme
1. Fjern kilden til luftfugtigheden fra den interaktive fladskærm, hvis det er muligt.
2. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13), og frakobl derefter
strømkilderne fra de interaktive fladskærme.
3. Fjern fugt fra den interaktive fladskærm med en glat, tør klud.
4. Lad den interaktive fladskærm være slukket i 48 timer.
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Vedligeholdelse af penne
For at undgå at beskadige den refleksbehandlede overflade på de interaktive fladskærme
skal du udskifte en pen hvis pennespidsen bliver slidt. Du kan købe udskiftningspenne fra
SMART-reservedelsbutikken (se smarttech.com/Support/PartsStore).
BEMÆRK
For lokalesystemer med SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærme, kan du erstatte
pennespidsen i stedet for hele pennen. Disse lokalesystemer kommer med
udskiftningsspidser. For instruktioner om at udskifte en slidt spids, se Monteringsvejledning

for udskiftning af pennespids (smarttech.com/kb/156689).

Vedligeholdelse af konsollen
Følg disse instruktioner for at rengøre konsolskærmen uden at beskadige den
refleksbehandlede overflade eller andre produktkomponenter.
FORSIGTIG
l

Gnid ikke skærmen med et kompakt eller groft materiale.

l

Tryk ikke for hårdt på skærmen.

l

Brug ikke rensevæske eller glasrengøringsmiddel på skærmen, da det kan svække
eller misfarve den.

Sådan rengør du skærmen
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13), og frakobl derefter
strømkilden fra konsollen.
2. Tør skærmen af med en fnugfri, ikke-slibende klud for at fjerne fingeraftryk og små
ophobninger.
ELLER
Fugt en fnugfri, ikke-slibende klud med rengøringsmiddel til en laptopskærm, og tør
derefter skærmen af med kluden for at fjerne mere betydelige ophobninger.
FORSIGTIG
Sprøjt ikke rengøringsmidlet til laptopskærme eller andre væsker direkte på skærmen.
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Vedligeholdelse af kameraet
FORSIGTIG
Rør ikke direkte ved kameralinsen, selv for at rengøre den. Direkte berørelse af
kameralinsen kan ridse eller på anden måde beskadige den, hvilket kan påvirke kameraets
ydeevne i negativ retning.
Rengør kun kameralinsen, hvis der er en synlig akkumulering af støv. Brug en dåse med inaktiv
gas eller en luftblæser til at blæse støvet af linsen. Blæs ikke støv af med munden, da dette
kan afgive spytdråber på kameralinsen.

Vedligeholdelse af mikrofonerne
Følg disse instruktioner for at rengøre mikrofonerne.
Sådan rengøres mikrofonerne
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13).
2. Tør mikrofonerne af med en fnugfri, ikke-slibende klud.

Vedligeholdelse af højttalerne
Følg disse instruktioner for at rengøre højttalerne.
Sådan rengøres højttalerne
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13).
2. Tør højttalerne af med en fnugfri, ikke-slibende klud.

Kontrol af lokalesystemets kabelforbindelser
Inspicer lokalesystemets kabler med jævne mellemrum for at sikre, at de er korrekt tilsluttet.
Brug kabelaflastning til at sikre at kabler forbliver korrekt tilsluttet og til at forhindrer tekniske
problemer forbundet med frakoblede kabler.

Kontrol af lokalesystemets hardwareinstallation
Efterse hardwareinstallationen af lokalsystemet hyppigt for at sikre, at den er installeret sikkert.
l

Undersøg monteringsstedet for tegn på beskadigelse eller svaghed, som kan opstå over
tid.
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Undersøg, om der er løse skruer, mellemrum, forvrængninger eller andre forhold, der kan

l

opstå med monteringsapparaturet.
Kontakt en professionel montør, hvis du opdager et problem.
Inspicér lokalesystemets softwareinstallation ved at foretage et testopkald (se Afprøvning af

lokalesystemet på side 54).

Nedtagning og transport af lokalesystemet
ADVARSEL
Kun professionelle, uddannede installatører bør fjerne lokalesystemet.

FORSIGTIG
l

Gem den originale emballage, så du kan ompakke lokalesystemet med så meget af
den originale emballage som muligt. Emballagen er designet, så den beskytter
produktet best muligt mod stød og rystelser. Hvis du ikke længere har den originale
emballage, kan du købe den samme emballage direkte fra en autoriseret SMARTforhandler (smarttech.com/where).

l

Hvis lokalesystemet transporteres uden den korrekte emballage, gør det garantien
ugyldig, og det kan medføre produktskade.
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Kapitel 3

Vedligeholdelse af software og
firmware
Opdatering af software og firmwaren
Sådan aktiveres den lokale PC-visningsfunktion
Aktivering af funktionen Slutpunktsbeskyttelse af systemcenter (SCEP)

Dette kapitel dokumenter almindelige procedurer for vedligeholdelse af lokalesystemets
software og firmware.

Opdatering af software og firmwaren
På et planlagt tidspunkt hver aften, kontrollerer lokalesystemet Windows Update for
opdateringer til software og firmware. Det installerer derefter eventuelle opdateringer og
genstarter.
Du kan også kontrollerer manuelt, om der er opdateringer.
TIP
For alternative metoder til opdatering af Lync Room System-softwaren, se Oversigt over

SMART Room System til Lync softwareopdateringer (kb.smarttech.com/?q=14458).

Sådan kontrollerer du manuelt, om der er opdateringer
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på Webopdateringer.
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5. Tryk på Søg efter og installér opdateringer.
Lync Room System software søger efter og installerer eventuelle opdateringer.
6. Tryk på Anvend og genstart.

Sådan aktiveres den lokale PC-visningsfunktion
Hvis du ønsker at tilslutte en lokalecomputer til lokalesystemet, skal du aktivere funktionen
lokale PC-visningsfunktion. Brugere kan så dele lokalecomputerens skærm ved at trykke på
de relevante knapper på konsollen.
BEMÆRKNINGER
l

Den lokale PC-visningsfunktion er kun tilgængelig i versionerne 15.10 og senere Lync
Room System-software. Du kan downloade og installere den seneste version af Lync
Room System-software eller konfigurere systemet til at downloade og installere
opdateringer automatisk i Lync-administrationskonsollen (se Opdatering af software og

firmwaren på forrige side).
l

Kontroller at din organisations netværks konferencepolitikker er forenelige med lokale
PC-visningsfunktionen.

Sådan aktiveres den lokale PC-visningsfunktion.
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på Systemindstillinger.
5. Tænd Lokale PC-visning.
6. Tryk på Anvend og genstart.
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Aktivering af funktionen Slutpunktsbeskyttelse
af systemcenter (SCEP)
Du kan aktivere SCEP (System Center Endpoint Protection -Slutpunktsbeskyttelse af
systemcenter) funktionen fra Microsoft til at fuldføre daglige antimalware scanninger og
realtidsscanninger til beskyttelse af download.
BEMÆRK
l

SCEP-funktionen er kun tilgængelig i versionerne 15.13.2 og senere af Lync Room
System-softwaren. Du kan downloade og installere den seneste version af Lync Room
System-softwaren eller konfigurere systemet til at downloade og installere
opdateringer automatisk i Lync-administrationskonsollen (se Opdatering af software og

firmwaren på side 23).
l

For mere information om SCEP, se technet.microsoft.com/library/hh508836.aspx.

Sådan aktiveres SCEP-funktionen
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på Systemindstillinger.
5. Rul til SCEP, og tænd derefter for Antivirusbeskyttelse.
BEMÆRK
Du skal acceptere Microsoft-slutbrugerlicensaftalen for at fortsætte.
6. Indstil Dagligt scanningstidspunkt.
BEMÆRK
For at sørge for at scanningen afslutter før vedligeholdelsesplanen, skal du indstille det
daglige scanningstidspunkt til to timer før den daglige vedligeholdelsestid, som er
angivet på siden Web-opdateringer.
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7. Vælg Download fra WSUS-server eller Microsoft Update for at hente opdateringer fra
din organisations WSUS-server eller Microsoft Update-serveren som defineret i Lync
administrationskonsollen.
ELLER
Vælg Download fra UNC-fileshare for at hente opdateringer fra en UNC (Universal
Naming Convention) filshare.
8. Tryk på Anvend og genstart.
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Fjernovervågning af
lokalesystemet
Installation af Lync systemadministration webportalen
Brug af Lync systemadministration webportalen

27
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Ved hjælp af Lync systemadministration webportalen kan du fjernovervåge SMART Roomsystemets tilstand.

Installation af Lync systemadministration
webportalen
Sådan installeres Lync systemadministration webportalen
1. Hent installationsfilen fra microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40329.
2. Følg instruktionerne i technet.microsoft.com/en-us/library/dn436324.aspx for at
konfigurere dit miljø til Lync systemadministration webportalen og installer derefter Lync
systemadministration webportalen.

Brug af Lync systemadministration webportalen
Efter at du har installeret Lync systemadministration webportalen, kan du bruge den til at gøre
følgende:

27

l

Indstil et lokalesystems adgangskode, lokalekode og lydniveauer

l

Vis et lokalesystems oplysninger og tilstand

l

Gem et lokalesystems diagnostiklog

l

Genstart af et lokalesystem

KAPITEL 4
FJERNOVERVÅGNING AF LOKALESYSTEMET

Sådan logger man på Lync systemadministration webportalen
1. Åbn din internetbrowser.
2. Gå til følgende adresse:
https://[Computer] /lrs
Hvor [Computer] er adressen på den computer, Lync systemadministration webportalen
er installeret på.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode i de relevante felter.
4. Klik på Log ind.
Siden Lync systemadministration webportal vises. Tabellen på denne side indeholder
vigtig information for alle lokalesystemer på din virksomheds netværk.
Sådan indstilles et lokalesystems adgangskode, lokalekode og lydniveauer
1. Log på Lync systemadministration webportalen (se Sådan logger man på Lync

systemadministration webportalen øverst).
2. Klik på linket for lokalesystemets Lokalenavn.
3. Klik på Indstillinger.
4. Indstil følgende betjeningsanordninger:
Reguler

Procedure

Akkreditiver
Adgangskode

Indtast lokalesystemets adgangskode og klik derefter på Indstil.

Vis adgangskode

Vælg afkrydsningsfeltet for at vise adgangskoden.

Lokalekoder
Kode

Indtast lokalesystemets kode og klik derefter på Opdater.

Lyd
Standard
højttalerlydstyrke

Flyt skydebarren til højre for at øge standardværdien af
lydstyrken i højttaleren eller til venstre for at reducere
standardværdien af lydstyrken i højttaleren, og klik derefter på
Indstilling af standard lydstyrke.

Standard
mikrofonlydstyrke

Flyt skydebarren til højre for at øge standardværdien af
lydstyrken af mikrofonen eller til venstre for at reducere
standardværdien af lydstyrken af mikrofonen, og klik derefter på
Indstilling af standard lydstyrke.

Standard
ringestyrke

Flyt skydebarren til højre for at øge standardværdien af
lydstyrken af ringeren eller til venstre for at reducere
standardværdien af lydstyrken i ringeren, og klik derefter på
Indstilling af standard lydstyrke.

5. Klik på Log ud når du er færdig.
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Sådan vises et lokalesystems oplysninger og tilstand
1. Log på Lync systemadministration webportalen (se Sådan logger man på Lync

systemadministration webportalen på forrige side).
2. Klik på linket for lokalesystemets Lokalenavn.
3. Klik på Detaljer.
En side med lokalesystemets oplysninger, herunder navn, hardwarekomponenter og
softwareversioner, vises.
4. Klik på Tilstand.
En side med lokalesystemets tilstand, herunder status af dets netværksforbindelse og
lyd- og videoenheder, vises.
5. Klik på Log ud når du er færdig.
Sådan gemmes et lokalesystems diagnostiklog
1. Log på Lync systemadministration webportalen (se Sådan logger man på Lync

systemadministration webportalen på forrige side).
2. Klik på linket for lokalesystemets Lokalenavn.
3. Klik på Indlogning.
4. I dialogboksen Gem som skal du indtaste den sti, hvor du vil gemme de diagnostiske
logfiler, og derefter klikke på Gem logfiler.
5. Klik på Log ud når du er færdig.
Sådan genstartes et lokalesystem
1. Log på Lync systemadministration webportalen (se Sådan logger man på Lync

systemadministration webportalen på forrige side).
2. Klik på linket for lokalesystemets Lokalenavn.
3. Klik på Indlogning.
4. Klik på Genstart konsollen for at genstarte konsollen.
ELLER
Klik på Genstart pc for at genstarte Lync-apparatet.
5. Klik på Log ud når du er færdig.
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Fjernstyring af lokalesystemet
Konfigurering af lokalesystemet
Fjernstyring af lokalesystemet
Brug af den integrerede styring via hjemmeside-interface
Bruge fjernstyringssoftware
Brug af fjernadgangssoftware
Sikkerhed
Porte
Intel MEBx kontrolelementer
Kilder

SMART Room Systems Lync-apparat anvender Intel® AMT, som er en del af Intel vPro®teknologien. Du kan bruge Intel AMT til at fjernstyre lokalesystemet.
Før du kan bruge Intel AMT, skal du aktivere og konfigurere det på Lync-apparatet. Du kan
derefter fjernstyre lokalesystemet ved hjælp af et af 
følgende:
l

Det integrerede Styring via hjemmeside-interface

l

Fjernstyringssoftware, såsom Open MDTK

l

Fjernadgangssoftware, såsom DameWare® eller VNC® Viewer Plus

Dette kapitel forklarer, hvordan du konfigurerer og bruger Intel AMT til at fjernstyre
lokalesystemet.
VIGTIGT
l

Angiv en administratoradgangskode for Lync-apparatets BIOS (under Sikkerhed >
Administratoradgangskode) og ændr adgangskoden for Intel MEBx (Management
Engine BIOS Extension) fra standard for at forhindre brugere i at foretage
konfigurationsændringer til Intel AMT.

l

Opbevar adgangskoderne til BIOS og Intel MEBx på et sikkert sted, disse
adgangskoder kan ikke let nulstilles, hvis de går tabt.

Konfigurering af lokalesystemet
Før du kan fjernstyre lokalesystemet ved hjælp af Intel AMT, skal du aktivere og derefter
konfigurere Intel AMT og Lync-apparatet.
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Sådan aktiveres Intel AMT
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13).
2. Tilslut et USB-tastatur til Lync-apparatet.
3. Hvis lokalesystemet indeholder SMART Board 8055i-G5 eller
8065i-G5 interaktive fladskærme, skal du trykke på
afbryderknappen på Lync-apparatets kabinet.

4. Tryk på kontakten nederst på hver interaktive fladskærm.

SBID8055i-G5 og SBID8065i-G5

SBID8084i-G4

5. Tryk på DELETE-tasten.
Lync-apparatet går i BIOS-tilstand.
6. Find frem til fanebladet Avanceret.
7. Vælg AMT-konfiguration, og tryk derefter på ENTER.
8. Indstil Intel AMT til Aktiveret.
9. Sæt BIOS Genvejstast nedtrykket til Aktiveret.
BEMÆRK
Ved at aktivere denne indstilling, kan du åbne Intel MEBx under en genstart af systemet
ved at trykke på CTRL+P, inden Windows opstartsskærmen vises.
10. Tryk på ESC.
11. Find frem til fanebladet Gem og afslut.
12. Vælg Gem ændringer og afslut, og vælg derefter Ja.
Intel MEBx åbner.
13. Fortsæt til næste procedure.
Sådan konfigureres Intel AMT
1. Indtast standard adgangskoden for Intel AMT (admin) når du bliver bedt om det, og ændr
derefter Intel AMT-adgangskoden ifølge instruktionerne på skærmen.
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VIGTIGT
o

Nye adgangskoder skal være mellem otte og 32 tegn og skal indeholde mindst en
af hver af følgende tegntyper:

o

o

Store bogstaver (A-Z)

o

Små bogstaver (a-z)

o

Cifre (0-9)

o

Ikke-alfanumeriske tegn

Gem denne adgangskode på et sikkert sted: adgangskoden kan ikke gendannes
bagefter.

2. Vælg Intel® AMT-konfiguration, og tryk derefter på ENTER.
3. Vælg Aktiver netværksadgang, og tryk derefter på ENTER.
4. Tryk på Y
BEMÆRK
For oplysninger om andre MEBx knapper, se Intel MEBx kontrolelementer på side 37.
5. Vælg MEBX afslut, og vælg derefter Y.
Lokalesystemet genstarter.

Fjernstyring af lokalesystemet
Når du konfigurerer systemet for Intel AMT, kan du oprette forbindelse til den og administrere
den eksternt.

Brug af den integrerede styring via hjemmeside-interface
Lync-apparatet indeholder en indlejret webside for administrationen af Intel AMT:
http://[Dit lokalesystems IP-adresse eller fuldt kvalificerede domænenavn] :16992
Selvom lokalesystemet skal tilsluttes en strømkilde og netværket, før du kan fjernstyre det,
behøver det ikke nødvendigvis at køre. Ved hjælp af websiden kan du gøre følgende:
l

Genstarte lokalesystemet

l

Slukke lokalesystemet

l

Starte lokalesystemet i BIOS-tilstand

l

Administrere lokale Intel AMT brugerkonti og rettigheder (ikke operativsystem
brugerkonti)
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Bruge fjernstyringssoftware
Åben MDTK (opentools.homeip.net/open-manageability) åben kilde fjernstyringssoftware,
som giver effektive administrationsværktøjer til SMART Room System og andre Intel AMT
enheder. Åben MDTK giver dig mulighed for at få installeret Intel AMT sikkerhedscertifikater,
vurdere lokalesystemets Intel AMT-funktioner, aktivere eller deaktivere det integrerede
webstyringsinterface, ændre Intel AMT's IP-adresser, aktivere avancerede IP-indstillinger,
redigere Intel AMT-brugerkonti, helt deaktivere Intel AMT fjernfunktioner på et målsystem og
meget mere. Åben MDTK omfatter ikke fjernadgang, men du kan bruge det til at starte VNC
Viewer Plus (se Brug af fjernadgangssoftware nederst).
Se msp.intel.com/management-consoles for yderligere administrationssoftware, der fungerer
med Intel vPro-teknologi.

Brug af fjernadgangssoftware
Følgende procedurer viser, hvordan du bruger DameWare og VNC Viewer Plus til at oprette
forbindelse til lokalesystemet. Du kan bruge en hvilken som helst fjernadgangssoftware, som
understøtter Intel AMT KVM (Keyboard Video Mouse) -forbindelser.
Når du opretter forbindelse til systemet, kan du udføre alle de administrative opgaver, som er
beskrevet i denne vejledning, inklusive genstart af lokalesystemet i administratortilstand og
foretage konfigurationsændringer i Lync administrationskonsollen og SMART indstillinger.
BEMÆRK
Når du opretter forbindelse til et system ved hjælp af fjernadgangssoftware, vises en orange
og gul kant rundt om lokalesystemets skærmbilleder og et ikon blinker i øverste højre hjørne
for at angive til alle i rummet, at du har fjernadgang til lokalesystemet.

Sådan oprettes der forbindelse til dit lokalesystem via DameWare
1. Start DameWare.
2. Klik på Tilslut.
Vinduet Fjernforbindelse åbnes.
3. Indtast IP-adressen for lokalesystemet i boksen Vært.
4. Skriv admin i boksen Bruger-ID.
5. I feltet Adgangskode skal du angive Intel AMT-adgangskoden du specificerede i Sådan

konfigureres Intel AMT på side 32.
6. Vælg Brug Intel AVT KVM.
7. Klik på Tilslut.
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8. Tryk på F1, og tryk derefter på ENTER for at vælge den lokalesystemskærm, du ønsker at
se.
BEMÆRK
Hvis du vil se en anden skærm, skal du frakoble dig fra lokalesystemet, og derefter
tilslutte dig til det igen.

Sådan oprettes der forbindelse til dit lokalesystem via VNC Viewer Plus
1. Start VNC Viewer Plus.
2. Vælg Ingen fra rullelisten Kryptering.
3. Vælg Intel® AVT KVM i rullelisten Forbindelsestilstand.
4. Klik på Tilslut.
5. Når du bliver bedt om det skal du indtaste brugernavnet for Intel AMT (admin) og
adgangskoden som du specificerede i Sådan konfigureres Intel AMT på side 32.
6. Tryk på F1, og tryk derefter på ENTER for at vælge den lokalesystemskærm, du ønsker at
se.

Sikkerhed
Intel AMT ekstern kommunikation er sikret med TLS, som er en protokol, der sikrer og
godkender kommunikation via offentlige netværk. Se Kilder på side 40 for at få yderligere
oplysninger.

Porte
Sørg for at følgende porte er åbne for brug af Intel AMT:
Port

Beskrivelse

Brug

16992

Intel AMT HTTP

WS-styringsmeddelelser til og fra Intel AMT
BEMÆRK
Denne port er kun åben over netværket, når
Intel AMT er konfigureret eller under
konfigurationsprocessen. Fra og med version
6.0 er det valgfrit om porten er åben når TLS er
aktiveret. Porten er altid åben lokalt.

16993
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Intel AMT HTTPS

WS-styringsmeddelelser til og fra Intel AMT når
TLS er aktiveret
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Port

Beskrivelse

Brug

16994

Intel AMT
omdirigering/TCP

Omdirigering af trafik: Serial Over LAN (SOL), IDE
Redirection (IDER) og Intel KVM vha. Intel AMTgodkendelse
BEMÆRK
Aktivering af omdirigeringslytteren aktiverer
denne port.

16995

Intel AMT
omdirigering/TCP

Omdirigering af trafik: SOL, IDER and Intel KVM
vha. Intel AMT-godkendelse, når TLS er aktiveret
BEMÆRK
Aktivering af omdirigeringslytteren aktiverer
denne port.

623

ASF-fjernadministration og RMCP-ping
kontrolprotokol
BEMÆRK
(ASF-RMCP)
Denne port er en standard DMTF-port og
accepterer WS-styringstrafik. Den er altid
aktiveret.

664

DMTF uden for
båndvidde, sikre
behandlingsprotokol for
webtjenester
Sikre ASF-RMCP

5900
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VNC (Virtual Network
Computing)
fjernbetjeningsprogram

Sikre RMCP-ping
BEMÆRK
Denne port er en standard DMTF-port og
accepterer WS-styringstrafik. Den er altid
aktiveret.
KVM-seere, der ikke anvender Intel AMTgodkendelse, men brug standard VNC-port i
stedet
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Intel MEBx kontrolelementer
Følgende er kontrolelementerne i Intel MEBx:
Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

Intel® ME Generelle indstillinger
Skift ME adgangskode

Indtast en ny Intel AMT-adgangskode.

Standardadgangskoden er admin.
Når du først åbne Intel MEBx, bliver du
bedt om at ændre adgangskoden.
Nye adgangskoder skal være mellem
otte og 32 tegn og skal indeholde
mindst en af 
hver af følgende
tegntyper:
l
l
l
l

Lokal FW-opdatering

Vælg Aktiveret for at aktivere de lokale
firmwareopdateringer.

Store bogstaver (A-Z)
Små bogstaver (a-z)
Cifre (0-9)
Ikke-alfanumeriske tegn

SMART anbefaler ikke at ændre
standardindstillingen.

ELLER
Vælg Deaktiveret for at deaktivere de lokale
firmwareopdateringer.
ELLER
Vælg Beskyttet af adgangskode for at
kræve at de lokale firmwareopdateringer
skal bruge Intel AMT-adgangskoden.
Strømkontrol
Intel® ME ON i Host
sovestatus

Vælg en strømpakke.

SMART anbefaler ikke at ændre
standardindstillingen.

Timeoutgrænse for
inaktivitet

Indtast timeoutgrænsen for inaktivitet (i
minutter).

SMART anbefaler ikke at ændre
standardindstillingen.

Vælg Aktiveret.

Du skal aktivere dette før du kan
fjernstyrer lokalesystemet ved hjælp af
Intel AMT.

Intel® AMT-konfiguration
Funktionsudvælgelse for
styrbarhed
SOL/IDER/KVM
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Brugernavn og
adgangskode

Vælg Aktiveret for at kræve
brugergodkendelse for Serial Over LAN/IDE
Redirection (SOL/IDER)-sessioner.

SOL

Vælg Aktiveret for at tillade at
lokalesystemets input/output bliver
omdirigeret til en
administrationsserverkonsol.

IDER

Vælg Aktiveret for at tillade at
lokalesystemet kan startes op af en
administrationskonsol fra et eksternt
diskbillede.

Funktionsudvælgelse
for KVM

Vælg Aktiveret for at aktivere Intel KVM.
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Reguler

Procedure

Legacy Redirection
tilstand

Notater (hvis relevant)

Vælg Aktiveret for at lade porten være åben
hele tiden, når omdirigering er aktiveret i Intel
MEBx.

Brugerens samtykke
Brugertilmelding

Vælg KVM for at kræve samtykke fra den
lokale bruger for Intel KVM-fjernbetjening.

Denne kontrol påvirker ikke dit
lokalesystem.

ELLER

Hvis du aktiverer brugertilmelding til
Intel KVM, bliver brugerne bedt om at
angive en nøglekode. Brugerne skal
give denne nøglekode til
administratoren, der forsøger at
oprette fjernforbindelsen til
lokalesystemet.

Vælg Ingen for ikke at kræve samtykke fra
lokale brugere.

Tilmelding
konfigurerbar fra
Remote IT
Adgangskodepolitik

Vælg Aktiveret for at tillade eksterne
brugere at ændre brugerens
tilmeldingspolitik.
Vælg Kun standard adgangskode for at
tillade ændring af Intel AMT-adgangskoden
fra netværkskortet, hvis standard
adgangskode ikke er blevet ændret endnu.
ELLER
Vælg Under opsætning og konfiguration
for kun at tillade ændring af Intel AMTadgangskoden fra netværksinterfacet under
opsætning og konfiguration.
ELLER
Vælg Når som helst for at tillade ændring af
Intel AMT-adgangskoden fra
netværksinterface til enhver tid.

Opsætning af netværk
Intel® ME indstillinger for netværksnavn
Værtsnavn

Indtast værtsnavnet til Intel AMT.

Domænenavn

Indtast domænenavnet til Intel AMT.

Delt/dedikeret FQDN

Vælg Delt for at bruge en FQDN, der deles
med værten.
ELLER
Vælg Dedikeret for at bruge en dedikeret
FQDN til Intel MEBx.

Dynamisk DNSopdatering

Vælg Aktiveret for at gøre det muligt for
firmware aktivt at registrere sin IP-adresse
og FQDN på domænenavnsystemet (DNS)
ved hjælp af opdateringsprotokolen for
Dynamisk DNS (DDNS).
ELLER
Vælg Deaktiveret for at deaktivere denne
funktion.
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Hvis du konfigurerer et værtsnavn, skal
du sørge for at det afspejler Windowsoperativsystemets værtsnavn for at
sikre stabilitet.
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Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

Opdateringsinterval
for periode

Indtast intervallet (i minutter), hvor
firmwarens DDNS opdateringsklient sender
periodiske opdateringer.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du aktiverer dynamisk DNSopdatering.

TTS

Indtast, hvor lang tid (i sekunder) posten ikke
bør indfanges i DNS-serveren.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du aktiverer dynamisk DNSopdatering.

TCP/IP-indstillinger
Kablet LAN IPv4-konfiguration
DHCP-tilstand

Vælg Aktiveret for at konfigurere TCP/IPindstillinger fra en DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)-server.
ELLER
Vælg Deaktiveret for at konfigurere TCP/IPindstillinger manuelt.

IPv4-adresse

Indtast IPv4-adressen for lokalesystemet.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du deaktiverede DHCP.

Adresse for
undernetmaske

Indtast undernetmaske-adressen for
lokalesystemet.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du deaktiverede DHCP.

Standardgatewayadresse

Indtast standardgateway-adressen for
lokalesystemet.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du deaktiverede DHCP.

Foretrukne DNSadresse

Indtast den foretrukne DNS-adressen for
lokalesystemet.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du deaktiverede DHCP.

Alternativ DNSadresse

Indtast den alternative DNS-adressen for
lokalesystemet.

Denne kontrol er kun tilgængelig, hvis
du deaktiverede DHCP.

Vælg Y for at skifte Intel MEBx til postklargøringstilstanden, hvis alle
netværksindstillinger er konfigureret.

Du skal aktivere netværksadgang for at
fjernstyre dit lokalesystem ved hjælp af
Intel AMT.

Aktiver netværksadgang

ELLER
Vælg N for at deaktivere denne funktion.
Afkonfigurer
netværksadgang

Vælg Fuld afkonfigurering til fuldt ud at
nulstille netværkskonfigurationen.
ELLER
Vælg Delvis afkonfigurering for at nulstille
netværkskonfigurationen undtagen for PSK
(Pre-Shared Key)-indstillinger, eksterne
konfigurationsindstillinger og
netværksindstillinger.

Fjernindstilling og konfiguration
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Aktuel
klargøringstilstand

Se den aktuelle klargørings-TLS-tilstand: PKI
(Public Key Infrastructure), PSK eller Ingen.

Klargøringsoptegnelse

Se lokalesystemets klargørings PSK/PKI-data.

Klargøringsserver
IPv4/IPv6

Indtast portnummer for Intel AMTklargøringsserveren.

Klargøringsserver
FQDN

Indtast FQDN'en for klargøringsserveren der
angives i certifikatet.

Standardporten er 9971.
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Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

RCFG
Startkonfiguration

Vælg Y for at aktivere fjernkonfiguration.
ELLER
Vælg N for ikke at aktivere fjernkonfiguration.

TLS PSK
Indstil PID og PPS

Indtast klargørings-id (PID) og klargørings
forudfordelt-nøgle (PPS) i
instrumentbrætformat.

Startkonfiguration

Vælg Y for at slette PID og PPS.
ELLER
Vælg N for ikke at slette PID og PPS.

TLS PKI
Fjernkonfiguration

Vælg Aktiveret for at aktivere
fjernkonfiguration.
ELLER
Vælg Deaktiveret for at deaktivere
fjernkonfiguration.

PKI DNS-suffiks

Indtast PKI DNS-suffikset.

Administrer hashes

Vælg for at styre hashes på lokalesystemet.

Kilder
l

l

l
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Vi præsenterer Intel vPro Platform Solution Manager
software.intel.com/en-us/blogs/2013/04/19/
introducing-the-intel-vpro-platform-solution-manager
Intel AMT start her-vejledning
software.intel.com/en-us/articles/
intel-active-management-technology-start-here-guide-intel-amt-9
Intel AMT implementerings- og referenceguide
software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide

Kapitel 6

Fejlfinding
Løsning af hardwareproblemer
Placering af serienumre
Placering af strøm- og statusindikatorer
Løsning af problemer med SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive

42
42
43

fladskærme
Løsning af problemer med SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærme
Løsning af problemer med konsollen
Løsning af problemer med kameraet
Løsning af problemer med mikrofonerne
Løsning af problemer med højttalerne
Løsning af softwareproblemer
Løsning af problemer med kalenderen
Forbedring af genstarttid
Tilføjelse af domæner du stoler på til lokalesystemet
Afprøvning af lokalesystemet

44
47
50
50
51
51
52
52
52
53
54

Dette kapitel hjælper dig med at løse simple problemer, der kan opstå med lokalesystemets
hardware og software.
BEMÆRKNINGER
l

Hvis du støder på et problem, der ikke findes i dette kapitel, henvises der til

Fejlfindingsbeslutningstræet for SMART Room System til Lync og andre oplysninger
om fejlfinding i SMART vidensbasen (se Supportcenter og videnbase på side 9).
l

Hvis problemer med lokalesystemets hardware fortsætter, skal du kontakte din SMARTforhandler eller SMART-support (smarttech.com/support/entsupport).

l
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Hvis problemer med lokalesystemsoftwaren vedvarer, skal du kontakte Microsoft.
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Løsning af hardwareproblemer
Dette afsnit forklarer, hvordan du løser almindelige problemer med lokalesystemets hardware.

Placering af serienumre
Hver af de større komponenter i lokalesystemet har et serienummer.
Komponent

Placering af serienummer

Interaktiv fladskærm

Skærmmenuen (se side 71 for SMART Board 8055i-G5 og
8065i-G5 interaktive fladskærme eller side 79 for SMART Board
8084i-G4 interaktive fladskærme)
BEMÆRK
Når du beder om teknisk support, skal du oplyse den venstre
interaktive fladskærms serienummer til SMART Support.

Lync-apparat

Brede side af Lync-apparatet

Konsol

Nederst på konsollen

Kamera

Toppen af kameraet ved siden af serviceindikatoren

Bordmikroner

Bunden af hver mikrofon

Lydprocessor

Smalle side af lydprocessoren

Højttalere

Bagsiden af hver højttaler

Det er en god ide at notere disse serienumre og opbevare dem et sikkert sted. Du kan bruge

Opsætningsvejledningen for SMART Room System for Lync som leveres med lokalesystemet
til dette formål (se Opsætningsvejledning på side 9).
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Placering af strøm- og statusindikatorer
Lokalesystemets komponenter har strøm- og statusindikatorer, som du kan bruge, når du skal
udbedre almindelige problemer med lokalesystemet.

Nr. Komponent

Lys

1

Standby (SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5
interaktive fladskærme)

Interaktiv fladskærm

ELLER
Strøm/Standby (SMART Board 8084i-G4 interaktive
fladskærme)
2

Konsol

Strøm og status

3

Kamera

Videohentning

4

Kamera

Service

5

Mikrofoner

Mikrofon

6

Højttalere

Strøm
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BEMÆRK
Følgende strøm- og statusindikatorer er ikke vist i diagrammet ovenfor:
l

Berøringssystemetslys på de interaktive fladskærme (kun lokalesystemer med SMART
Board 8084i-G4 interaktive fladskærme)

l

Lysene for strømtilslutning, harddiskaktivitet og netværksforbindelse på Lync-apparatet

l

Strømtilslutningslyset på Lync-apparatkabinetet (kun lokalesystemer med SMART
Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive fladskærme)

Løsning af problemer med SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5
interaktive fladskærme
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets SMART Board 8055i-G5 og
8065i-G5 interaktive fladskærme.
Standby lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Fra

Modtager ikke strøm

De interaktive fladskærme
modtager ikke strøm.

Fra

De interaktive fladskærme
er slukket.

44

Løsninger

Sørg for, at de interaktive
fladskærme er forbundet med elnettet, og at strømkontakterne er
tændt.
Tryk på knapperne Standby
på kontrolpanelerne på forsiden
af de interaktive fladskærme for
at tænde for dem.
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Standby lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Konstant gul

Standbytilstand

De interaktive fladskærme
tændes ikke, når deltagere
går ind i lokalet.

Løsninger

l

l

l

l

De interaktive fladskærme
tændes, efter de er blevet
slukket.

l

l

De interaktive fladskærme
tænder, når der ikke er
deltagere til stede.

l

l
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Aktivér bevægelsesregistrering
(se side 64).
Reducér lokalets temperatur for
at forøge forskellen imellem den
omgivende temperatur og
kropstemperaturen.
Bed deltagerne om at komme
tættere på de interaktive
fladskærme eller lave større
bevægelser.
Fjern eventuelt glas, akryl eller
andet materiale imellem
deltagere og sensorerne til
bevægelsesregistrering.
Forøg genaktiveringstiden, hvilket
er tiden inden sensorerne til
bevægelsesregistrering
begynder at registrere
bevægelse igen.
Luk eventuelle persienner eller
rullegardiner for at forhindre
sollys i at ramme sensorerne til
bevægelsesregistrering.
Fjern kilder til stor
temperatursvingning (luftfugter,
klimaanlæg, varmesystem).
Luk eventuelle persienner eller
rullegardiner for at forhindre
sollys i at ramme sensorerne til
bevægelsesregistrering.
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Standby lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Konstant hvid

Tændt men ingen
styring via tryk

Der er ingen styring via tryk.

Løsninger

l

l

Tændt med styring
via tryk

Skærmene er blanke.

l

Tryk på knappen Valg af kilde

l

på kontrolpanelet på
forsiden
indtil du vælger HDMI.
Sørg for, at HDMI-kablerne er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Billedet er ustabilt eller
diffust.

Fastgør HDMI-kabler ved begge
tilslutningspunkter.

Billedet er for lyst, for mørkt,
eller har problemer med
dårlig kvalitet.

Juster billedindstillingerne (se
side 68).

Der er et vedvarende
billede på en af 
skærmene.

Sluk den berørte interaktive
fladskærm, og lad den være
slukket i lige så lang tid, som
billedet var på skærmen.

Når deltagere rører ved de
interaktive fladskærme,
vises trykpunktet på det
forkerte sted.
Et område på en af
skærmene reagerer ikke

på deltagernes berøring.

l

l

l

l

ELLER
Når deltagerne tegner med
digitalt blæk, er stregerne
brudte.

l

l

l

Deltagerne prøver at slette
digitalt blæk med
tavleviskerne, men trækker
mere digitalt blæk i stedet
for.
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Brug SMART Board
Diagnosticering, som er
tilgængelig fra
SMART Indstillinger (se side 57),
for at fejlfinde problemet.
Sørg for, at USB-kablet er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Sørg for at deltagerne berører
skærmene vinkelret (se
kb.smarttech.com/?q=13976).
Orienter de interaktive
fladskærme (se side 15).
Kontrollér, at der ikke er noget,
der sidder fast på skærmene.
Fjern hindringer fra rillerne til det
reflekterende bånd.
Sørg for at deltagerne trykker
med samme kraft, når de tegner
med digitalt blæk.
Luk persienner eller rullegardiner
eller dæmp lyskilder.
Kalibrer de interaktive
fladskærme (se side 13).
Sørg for at deltagerne øger det
oprindelige kontaktareal af
tavleviskerne.

KAPITEL 6
FEJLFINDING

Standby lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Deltagere prøver at tegne
med digitalt blæk med
deres fingre, men sletter
digitalt blæk i stedet for.

Løsninger

l

l

Lokalesystemet slukker
ikke, når personerne har
forladt lokalet.
Lokalesystemet slukker, når
der er deltagere til stede.

l

l

Sørg for at deltagere løfte deres
fingre og deres hule hånd fra de
interaktive fladskærme, mens de
skriver, fordi den interaktive
fladskærme fortolker de ekstra
kontakter som en tavlevisker.
Brug et mindre pegeredskab,
såsom pennen.
Aktivér bevægelsesregistrering
(se side 64).

Forøg den tid, der går, før
lokalesystemet automatisk
slukker.

Løsning af problemer med SMART Board 8084i-G4 interaktive
fladskærme
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets SMART Board 8084i-G4
interaktive fladskærme.
Lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Strøm:
Slukket

Modtager ikke strøm

De interaktive fladskærme
modtager ikke strøm.

Sørg for, at de interaktive
fladskærme er forbundet med elnettet, og at strømkontakterne er
tændt.

Fra

De interaktive fladskærme
er slukket.

Tryk på knapperne

Berøringssystem:
Slukket
Strøm:
Konstant rød
Berøringssystem:
Slukket

47

Løsninger

Strøm/Standby
på
kontrolpanelerne på forsiden af
de interaktive fladskærme for at
tænde for dem.
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Lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Strøm:
Konstant gul

Standbytilstand

De interaktive fladskærme
tændes ikke, når deltagere
går ind i lokalet.

Berøringssystem:
Slukket

Løsninger

l

l

l

l

De interaktive fladskærme
tændes, efter de er blevet
slukket.

l

l

De interaktive fladskærme
tænder, når der ikke er
deltagere til stede.

l

l

Strøm:
Konstant grønt

Sluk for de interaktive fladskærme
(se side 13), vent et par minutter
og tænd derefter for de
interaktive fladskærme igen.

Opdatering af
firmware

Statusindikatorerne
begynder at blinke orange
(langsomt) i mere end fem
minutter.

Sluk for de interaktive fladskærme
(se side 13), vent et par minutter
og tænd derefter for de
interaktive fladskærme igen.

Tændt men ingen
styring via tryk

Der er ingen styring via tryk.

l

Berøringssystem:
Blinker eller konstant
grøn
l
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Fjern kilder til stor
temperatursvingning (luftfugter,
klimaanlæg, varmesystem).
Luk eventuelle persienner eller
rullegardiner for at forhindre
sollys i at ramme sensorerne til
bevægelsesregistrering.

Statusindikatoren
begynder at blinke orange
(hurtigt) i mere end et
minut.

Berøringssystem:
Blinker gult
(langsomt)
Strøm:
Konstant grønt

Forøg genaktiveringstiden, hvilket
er tiden inden sensorerne til
bevægelsesregistrering
begynder at registrere
bevægelse igen.
Luk eventuelle persienner eller
rullegardiner for at forhindre
sollys i at ramme sensorerne til
bevægelsesregistrering.

Tænder

Berøringssystem:
Blinker gul (hurtigt)
Strøm:
Konstant grønt

Aktivér bevægelsesregistrering
(se side 64).
Reducér lokalets temperatur for
at forøge forskellen imellem den
omgivende temperatur og
kropstemperaturen.
Bed deltagerne om at komme
tættere på de interaktive
fladskærme eller lave større
bevægelser.
Fjern eventuelt glas, akryl eller
andet materiale imellem
deltagere og sensorerne til
bevægelsesregistrering.

Brug SMART Board
Diagnosticering, som er
tilgængelig fra
SMART Indstillinger (se side 57),
for at fejlfinde problemet.
Sørg for, at USB-kablet er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).
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Lys

Status for interaktiv
fladskærm

Problemer

Strøm:
Konstant grønt

Tændt med styring
via tryk

Skærmene er blanke.

Løsninger

l

Tryk på knappen Valg af kilde

l

på kontrolpanelet på
forsiden indtil du vælger
HDMI3/PC.
Sørg for, at HDMI-kablerne er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Berøringssystem:
Konstant grønt

Billedet er ustabilt eller
diffust.

Fastgør HDMI-kabler ved begge
tilslutningspunkter.

Billedet er for lyst, for mørkt,
eller har problemer med
dårlig kvalitet.

Juster BILLED-indstillingerne (se
side 73).

Der er et vedvarende
billede på en af 
skærmene.

Sluk den berørte interaktive
fladskærm, og lad den være
slukket i lige så lang tid, som
billedet var på skærmen.

Når deltagere rører ved de
interaktive fladskærme,
vises trykpunktet på det
forkerte sted.
Et område på en af
skærmene reagerer ikke

på deltagernes berøring.

l

l

l

l

ELLER
Når deltagerne tegner med
digitalt blæk, er stregerne
brudte.

l

l

l

Deltagerne prøver at slette
digitalt blæk med
tavleviskerne, men trækker
mere digitalt blæk i stedet
for.
Deltagere prøver at tegne
med digitalt blæk med
deres fingre, men sletter
digitalt blæk i stedet for.

Lokalesystemet slukker, når
der er deltagere til stede.
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Kontrollér, at der ikke er noget,
der sidder fast på skærmene.
Fjern hindringer fra rillerne til det
reflekterende bånd.
Sørg for at deltagerne trykker
med samme kraft, når de tegner
med digitalt blæk.
Luk persienner eller rullegardiner
eller dæmp lyskilder.
Kalibrer de interaktive
fladskærme (se side 13).
Sørg for at deltagerne øger det
oprindelige kontaktareal af
tavleviskerne.

l

l

Lokalesystemet slukker
ikke, når personerne har
forladt lokalet.

Sørg for at deltagerne berører
skærmene vinkelret (se
kb.smarttech.com/?q=13976).
Orienter de interaktive
fladskærme (se side 15).

l

l

Sørg for at deltagere løfte deres
fingre og deres hule hånd fra de
interaktive fladskærme, mens de
skriver, fordi den interaktive
fladskærme fortolker de ekstra
kontakter som en tavlevisker.
Brug et mindre pegeredskab,
såsom pennen.
Aktivér bevægelsesregistrering
(se side 64).

Forøg den tid, der går, før
lokalesystemet automatisk
slukker.
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Løsning af problemer med konsollen
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets konsol.
Strømindikator

Konsolstatus

Problemer

Fra

Modtager ikke strøm

Konsollen modtager ikke
strøm.

Sørg for at konsollen er forbundet
med strømforsyningen som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Konstant gul

Modtager strøm men
er ikke forbundet
med Lync-apparatet

Der er et problem med
Lync-apparatet eller de
interaktive fladskærme.

Se fejlfindingstabellen på side 44
(SMART Board 8055i-G5 og
8065i-G5 interaktive
fladskærme), eller side 47 (SMART
Board 8084i-G4 interaktive
fladskærme).

Konstant grønt

Modtager strøm og
er forbundet med
Lync-apparatet

Skærmen er blank.

Sørg for, at HDMI-kablet er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Konsolskærmen vises på
den interaktive fladskærm i
stedet for på konsollen.

Løsninger

l

l

Der er ingen styring via tryk.

l

l

Følg anvisningerne i
Opsætningsvejledningen til
SMART Room System til Lync (Se
side 9).
Sørg for, at kablet fra HDMI1stikket på Lync-apparatet er
forbundet med konsollen.
Brug SMART Board
Diagnosticering, som er
tilgængelig fra
SMART Indstillinger (se side 57),
for at fejlfinde problemet.
Sørg for, at USB-kablet er
forbundet som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Løsning af problemer med kameraet
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets kamera.
Lys

Kamerastatus

Problemer

Videohentning:
Slukket

Modtager ikke strøm

Kameraet burde modtage
strøm, men gør det ikke.

Sørg for, at kameraet er tilsluttet
som vist i
installationsvejledningen (se
side 9), og at lokalesystemet er
tændt.

Opdatering af
firmware

Serviceindikatoren
begynder at blinke orange i
mere end fem minutter.

Frakobl netledningen midlertidigt
fra kameraet, og tilslut den
derefter igen, efter nogle få
sekunder.

Hardwarefejl

Kameraets videoudlæsning
vises ikke.

Frakobl netledningen midlertidigt
fra kameraet, og tilslut den
derefter igen, efter nogle få
sekunder.

Service:
Slukket
Videohentning:
Slukket
Service-indikator:
Blinkende gult
Videohentning:
Slukket
Service-indikator:
Blinker rødt
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Løsninger
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Lys

Kamerastatus

Problemer

Videohentning:
Slukket

Hardwarefejl (USBkabel er ikke tilsluttet
korrekt)

Kameraets videoudlæsning
vises ikke.

Sørg for, at USB-kablet fra
kameraet er forbundet med Lyncapparatet.

Tændt, men henter
ikke video

Kameraets videoudlæsning
vises ikke.

Udfør en test af lokalesystemet
(se side 54).

Tændt og henter
video

Kameraets videoudlæsning
vises ikke.

Åbn for lukkeren. (Lukkeren er
markeret med en rød prik for at
tilkendegive, når den er lukket).

Videokvaliteten er dårlig.

Udfør en test af lokalesystemet
(se side 54).

Service-indikator:
Konstant rød
Videohentning:
Rød

Løsninger

Service-indikator:
Grøn
Videohentning:
Grøn
Service-indikator:
Grøn

Løsning af problemer med mikrofonerne
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets mikrofoner.
Mikrofonindikator

Mikrofonstatus

Problemer

Løsninger

Fra

Modtager ikke strøm

Mikrofonerne modtager
ikke strøm.

Sørg for, at mikrofonerne er
tilsluttet som vist i
installationsvejledningen (se
side 9), og at lokalesystemet er
tændt.

Rød

Tændt, men lyd slået
fra

Fjerndeltagere kan ikke
høre deltagere i lokalet.

Slå lyden til igen på mikrofonerne i
Lync Room System-softwaren
eller tryk på mikrofonknappen på
bordmikrofonerne.

Grøn

Tændt, og lyden er
ikke slået fra

Fjerndeltagere kan stadig
ikke høre deltagere i lokalet.

Udfør en test af lokalesystemet
(se side 54).

Løsning af problemer med højttalerne
Benyt følgende skema til at løse problemer med lokalesystemets højttalere.
Strømindikator

Højttalerstatus

Problemer

Fra

Modtager ikke strøm

Højtalerne modtager ikke
strøm.
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Løsninger
Sørg for, at højtalerne er tilsluttet
som vist i
installationsvejledningen (se
side 9), og at lokalesystemet er
tændt.
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Strømindikator

Højttalerstatus

Problemer

Til

Til

Lokaledeltagere kan ikke
høre fjerndeltagere.

Løsninger
l

l

l

l

Slå lyden til i Lync Room System
software.
Skru op for lyden i Lync Room
System software.
Med SMART Board 8084i-G4
interaktive fladskærme, skal du
sørge for, at AUDIO2 er
HDMI3/PC (se side 76).
Sørg for at lydprocessoren
modtager strøm og er forbundet
som vist i
installationsinstruktionerne (se
side 9).

Lokaledeltagere kan høre
fjerndeltagere, men lyden
er meget lav.

Skru op for lyden i Lync Room
System softwareindstillingerne
ved brug af konsollen.

Lokaledeltagerne kan høre
fjerndeltagere, men lyden
er forvrænget, eller der er
feedback.

En eller flere af fjerndeltagernes
lydsystemer forårsager
forvrængning eller feedback. Slå
lyden fra individuelle
fjerndeltagere, indtil du kan
identificere fjerndeltagerne med
problematiske lydsystemer. Bed
disse fjerndeltagere om at
fejlfinde deres lydsystemer.

Løsning af softwareproblemer
Dette afsnit forklarer, hvordan du løser almindelige problemer med lokalesystemets software.
Før fejlfinding af problemer med dit lokalesystems software, skal du sørge for at de seneste
versioner af softwaren er installeret (se Opdatering af software og firmwaren på side 23).

Løsning af problemer med kalenderen
Hvis softwarekalenderen til Lync Room System ikke vises på konsollen og de interaktive
fladskærme, eller hvis den tilkendegiver, at lokalet er ledigt i 24 timer, og du ved, at det er
blevet reserveret til møder, er der et problem med forbindelsen imellem lokalesystemet og
din organisations Microsoft Exchange server. Du kan få hjælp med disse og andre
netværksproblemer ved at kontakte din organisations netværksadministrator.

Forbedring af genstarttid
Hvis du bemærker at lokalesystemet tager lang tid om at genstarte, når du ændrer indstillinger,
kan du fjerne ubrugte Microsoft-sprogpakker for at forbedre genstarttiden. For mere
information, se Forbedring af opstart- og genstarttid på et SMART Room System til Microsoft

Lync (kb.smarttech.com/?q=14391).
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Tilføjelse af domæner du stoler på til lokalesystemet
Hvis domænenavnet der anvendes i Lync kontoen's SIP URI er forskelligt fra domænenavnet
på Lync webtjenestecertifikat, så kan lokalesystemet muligvis ikke forbindes til Lync-serveren.
Hvis dette sker, vises der muligvis en dialogboks, der vil spørge om du vil have tillid til
certifikatet, men dialogboksen forsvinder hurtigt derefter.
I denne situation, skal du tilføje domænenavnet, der er angivet i felterne Emnenavn og

Almindeligt navn på Lync webtjenestecertifikatet for lokalesystemet.
FORSIGTIG
Denne procedure bruger Windows-registreringseditoren. Vær forsigtig når du bruger
Windows-registreringseditoren. Hvis du ændrer Windows-registreringsdatabasen forkert,
kan du beskadige Lync-apparatets operativsystem.

Tilføjelse af et betroet domæne til dit lokalesystem
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tilslut en USB-mus og tastatur til Lync-apparatet.
5. Tryk på Systemindstillinger, og tryk derefter på Netværksforbindelser.
Kontrolpanel vises.
6. Skriv regedit på adresselinjen.
Vinduet Registreringseditor vises.
7. I venstre rude, find og åbn HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync.
8. I højre rude, højreklik og vælg Ny > Strengværdi.
Der vises en ny streng.
9. Indtast TrustModelData, og tryk derefter på ENTER.
10. Højreklik på strengen du oprettede i trin 8 og 9, og vælg derefter Rediger.
Dialogboksen Rediger streng vises.

53

KAPITEL 6
FEJLFINDING

11. Indtast domænenavnet der er angivet i feltet Emnenavn Lync webtjenestecertifikatet i
feltet Værdidata , og tryk derefter på OK.
12. Luk vinduet Registreringseditor.
13. Frakobl musen og tastaturet.
14. Klik på Anvend og genstart.
Lokalesystemet genstarter.

Afprøvning af lokalesystemet
Du kan teste lokalesystemet fra konsollen.
BEMÆRK
Du skal bruge brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet
for at fuldføre en test af lokalesystemet.

Sådan fuldføres en test af lokalesystemet
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på Lync-indstillinger.
5. Tryk på Foretag et testopkald, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afprøve
opkaldsfunktionerne.
BEMÆRK
Du kan kun foretage et testopkald hvis din virksomhed bruger en lokal Lync-server.
ELLER
Tryk på Test møde nu, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afprøve
serverforbindelser og videofunktioner.
6. Hvis du ikke kan udføre et testopkald eller testmøde, så vent et par minutter, og prøv
derefter trin 5 igen.
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7. Tryk på Anvend og genstart.
Lokalesystemet genstarter.
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Du kan få adgang til Lync administrationskonsollen og SMART-indstillingerne ved hjælp af
konsollen.
BEMÆRK
Du skal bruge brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet
for at få adgang til Lync-administrationskonsollen og SMART-indstillingerne.

Adgang til Lync-administrationskonsollen og
SMART-indstillingerne
Sådan får man adgang til Lync-administrationskonsollen og SMART-indstillingerne
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Foretag ændringer (se Kontrolelementer for Lync administrationskonsol på næste side).
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5. Hvis du ønsker at foretage ændringer i SMART-indstillinger, skal du trykke på OEMindstillinger, og derefter trykke på SMART indstillinger.Tryk på OK efter at ændringerne
er foretaget (se Kontrolelementer for SMART-indstillinger på side 63.
6. For at anvende ændringerne, skal du trykke på Anvend og genstart.
ELLER
Hvis du ikke ønsker at anvende ændringerne, skal du trykke på Fortryd og genstart.
Lync-apparatet genstarter i mødetilstand.

Kontrolelementer for Lync
administrationskonsol
Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

Brugernavn

Indtast Lync konto's fulde domænenavn i
et af to formater afhængig af hvordan
virksomhedens servere er konfigureret (f.
eks. yourdomain\room1 eller
room1@yourdomain.com).

Du kan optage disse oplysninger i
Opsætningsvejledningen for SMART
Room System til Lync (se
Opsætningsvejledning på side 9).

SIP URI

Indtast Lync kontoen's SIP URI (f.eks.
room1@yourdomain.com).

Du kan optage disse oplysninger i
Opsætningsvejledningen for SMART
Room System til Lync (se
Opsætningsvejledning på side 9).

Lync-indstillinger
Legitimationsoplysninger

Hvis domænenavnet der anvendes i
Lync kontoen's SIP URI er forskellige
fra domænenavnet på Lync
webtjenestecertifikat, så se Tilføjelse
af domæner du stoler på til
lokalesystemet på side 53.
Indtast Lync kontoen's adgangskode.

Du kan optage disse oplysninger i
Opsætningsvejledningen for SMART
Room System til Lync (se
Opsætningsvejledning på side 9).

Ingen

Vælg ikke at angive
legitimationsoplysninger for
proxygodkendelse.

SMART anbefaler, at du bruger
legitimationsoplysningerne til Lynckontoen for proxygodkendelse.

Brug
legitimationsoplysningerne til
Lync-kontoen

Vælg for at bruge de
legitimationsoplysninger til Lync-kontoen
du gav i afsnittet
Legitimationsoplysninger for
proxygodkendelse.

Andre
legitimationsoplysninger

Vælg at angive andre
legitimationsoplysninger for
proxygodkendelse.

Adgangskode

Legitimationsoplysninger for proxy

Indtast brugernavnet i feltet Brugernavn
og adgangskoden i feltet Adgangskode.

58

BILAG A
BRUG AF LYNC-ADMINISTRATIONSKONSOLLEN OG SMART-INDSTILLINGERNE

Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

Konfigurationstilstande
Automatisk

Vælg, hvis din virksomheds autodiscover
DNS-poster er indstillet til automatisk at
linke til Lync 2013-serverpuljen.

Manual

Vælg, hvis din virksomheds autodiscover
DNS-poster ikke er indstillet til automatisk
at linke til Lync 2013-serverpuljen, f. eks.
når virksomheden opretholder et blandet
miljø af Lync 2010- og Lync 2013serverpuljer.
Indtast adressen på Lync 2013serverpuljen i feltet Navn på intern server .

Lyd
Standard højttalerlydstyrke

Flyt skydebarren mod højre for at øge
lydstyrken.
ELLER
Flyt skyderen mod venstre for at
reducere lydstyrken.

Standard mikrofonlydstyrke

Flyt skyderen mod højre for at øge
mikrofonens lydstyrke.
ELLER
Flyt skyderen mod venstre for at
reducere mikrofonens lydstyrke.

Standard ringestyrke

Flyt skyderen mod højre for at øge
ringerens lydstyrke.
ELLER
Flyt skyderen mod venstre for at
reducere ringerens lydstyrke.

Foretag et testopkald

Tryk for at teste lokalesystemets
opkaldsfunktioner.

Du kan kun foretage et testopkald
hvis din virksomhed bruger en lokal
Lync-server.
Se Afprøvning af lokalesystemet på
side 54.

Test møde nu

Tryk for at teste lokalesystemets
serverforbindelser og videofunktioner.

Se Afprøvning af lokalesystemet på
side 54.

Slå Til for at give Microsoft mulighed for at
indsamle oplysninger om konfiguration,
almindeligt benyttede funktioner og
problemer for at forbedre fremtidige
udgivelser af Lync Room System
software.

SMART anbefaler at du gør det
muligt for Microsoft at indsamle
oplysninger.

Kvalitetskontrol
Tilmeld dig til
kundeoplevelsesprogrammet

ELLER
Slå Fra for ikke at give Microsoft mulighed
for at indsamle disse oplysninger.
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Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

Vælg Fra for at deaktivere logning.
ELLER

SMART anbefaler at du aktiverer
fuld logning.

Vælg Let for at aktivere optagelse af
sammenfattende oplysninger og
indsamling af oplysninger om specifikke
fejl.

Gennemgå Supplement angående
beskyttelse af personlige
oplysninger for Microsoft Lync før
ændring af denne indstilling.

Logging
Hjælp vores support team
hjælpe dig

ELLER
Vælg Fuld for at muliggøre optagelse af
detaljerede oplysninger.
Slå også Windowshændelseslogføring til…

Slå Til for at aktivere Windowshændelseslogføring.

SMART anbefaler at du aktiverer
Windows-hændelseslogføring.

ELLER

Gennemgå Supplement angående
beskyttelse af personlige
oplysninger for Microsoft Lync før
ændring af denne indstilling.

Slå Fra for at deaktivere Windowshændelseslogføring.
Exchange-indstillinger
Brug legitimationsoplysningerne
til Lync-kontoen

Vælg at bruge de
legitimationsoplysninger, du har angivet i
Lync-indstillinger (Se side 58) i Microsoft
Exchange.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.11 eller senere Lync
System software.

Andre legitimationsoplysninger

Vælg at bruge andre
legitimationsoplysninger for Microsoft
Exchange, og indtast derefter
brugernavn, e-mailadresse og
adgangskode til Microsoft Exchange i de
relevante felter.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.11 eller senere Lync
System software.

Slå Til for at vise indhold brugere deler
med andre på venstre interaktive
fladskærm.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
lokalesystemer med to interaktive
fladskærme.

Systemindstillinger
Skærmlayout
Vis indhold på venstre skærm

ELLER
Slå Fra for at deaktivere denne skærm.
Selvstudium diasshow

Slå Til for at aktivere dette selvstudium.
Brugere kan se dette selvstudium på de
interaktive fladskærme for at lære at
bruge system.
ELLER
Slå Fra for at deaktivere dette
selvstudium.

Lokale PC-visning

Tænd for at aktivere den lokale PCvisningsfunktion. Brugere kan vise eller
skjule en forbundet lokalecomputerens
skærm fra konsollen.
ELLER
Sluk for at deaktivere den lokale PCvisningsfunktion.

60

Se Sådan aktiveres den lokale PCvisningsfunktion på side 24.

BILAG A
BRUG AF LYNC-ADMINISTRATIONSKONSOLLEN OG SMART-INDSTILLINGERNE

Reguler
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Notater (hvis relevant)

Systemegenskaber

Tryk på dialogboksen
Systemegenskaber .

I dialogboksen Systemegenskaber ,
kan du få vist og styre Lync
produktets systemegenskaber,
herunder navnet på computeren og
netværk-ID.

Brugerindstillinger

Tryk for at åbne dialogboksen
Systemegenskaber .

I dialogboksen Brugerkonti kan du
se og styre bruger- og
administratorkonti, som blev
oprettede under den oprindelige
konfiguration af lokalesystemets
software.

Certifikatstyring

Tryk på for at åbne vinduet Certifikater .

I vinduet Certifikater , kan du se og
administrere certifikater, som Lyncapparatet bruger til at kontrollere
identiteten af en person eller enhed,
godkende en service eller kryptere
filer.

Logbog

Tryk på for at åbne vinduet Logbog.

I vinduet Logbog, kan du se og styre
Lync-apparatets hændelseslog.

Operations Manager-agent

Tryk på for at åbne vinduet Operations
Manager .

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.06 eller senere Lync
System software.

Import SCOM Cert

Tryk på for at åbne vinduet Import SCOM
Cert.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.12 eller senere Lync
System software.

Internetindstillinger

Tryk for at åbne dialogboksen
Internetindstillinger .

I dialogboksen Internetindstillinger ,
kan du indstille Internet-relaterede
funktioner, herunder Internet
sikkerhedszoner og indstillinger for
personlige oplysninger.

Netværksforbindelser

Tryk på for at åbne vinduet
Netværksforbindelse.

I vinduet Netværksforbindelser kan
du se en status for Lync-apparatets
netværksforbindelse og indstille
netværks indstillinger, herunder
DNS-serveradressen.

Windows Firewall

Tryk på for at åbne vinduet Windows
Firewall.

I vinduet Windows Firewall, kan du
få vist status af og konfigurere
Windows Firewall på Lyncapparatet.

Dato og tid

Tryk for at åbne dialogboksen Dato og
klokkeslæt.

I dialogboksen Dato og klokkeslæt
kan du indstille dato, klokkeslæt og
tidszone.

Region og sprog

Tryk for at åbne dialogboksen Region og
sprog.

I dialogboksen Region og sprog kan
du angive region og sprog,
herunder dato- og tidsformat,
tastaturlayout og sprog.

Kontrolpanel

Slutpunktsbeskyttelse af systemcenter
Antivirus-beskyttelse

Slå Til for at aktivere SCEP-funktionen.
ELLER
Slå Fra for at deaktivere SCEP-funktionen.
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Reguler
Tidspunkt for dagligt scan

Procedure

Notater (hvis relevant)

Vælg tidspunktet på dagen du vil køre
scanninger for malware.

Vælg et tidspunkt uden for normal
arbejdstid og to timer før den
daglige vedligeholdelse (se
Tidspunkt for daglig vedligeholdelse
nederst).

Opdateringstilstand
Download fra WSUS-server
eller Microsoft Update

Vælg for at downloade SCEPopdateringer fra virksomhedens
Windows Server Update Services (WSUS)server eller Microsoft Update-serveren.

Download fra UNC-fileshare

Vælg for at hente SCEP-opdateringer fra
en UNC (Universal Naming Convention)
filshare.

Web-opdateringer
Lync Room System-version

Angiver den aktuelle version af Lync
Room System softwaren der er installeret
på lokalesystemet.

Microsoft-opdateringer
Download fra Microsoft
Update-server

Vælg for at downloade Microsoft
opdateringer fra Microsoft Updateserver.

Download fra WSUS-serveren

Vælg for at downloade Microsoft
opdateringer fra virksomhedens WSUSserver.
Indtast URL'en på WSUS-serveren i
tekstfeltet.

OEM-opdateringer
Download fra OEM-serveren

Vælg for at downloade SMARTopdateringer fra SMART-serveren.

Download fra intern server

Vælg for at downloade SMARTopdateringer fra en intern server.

SMART anbefaler at du henter
opdateringer fra SMART-serveren.

Indtast URL'en på internet-serveren i
tekstfeltet.
Opdater frekvens
Automatiske opdateringer

Vælg for at downloade og installere
opdateringer automatisk, efterhånden
som de bliver tilgængelige.
ELLER
Ryd for at downloade og installere
opdateringer manuelt.

Kontroller opdateringer og
installer
Tidspunkt for daglig
vedligeholdelse

Tryk på tasten for manuelt at lede efter og
installere alle opdateringer.

Se Opdatering af software og
firmwaren på side 23.

Vælg det tidspunkt på dagen, hvor du vil
udføre eftersyn.

Vælg et tidspunkt uden for
almindelig arbejdstid.

Tryk for at nulstille lokalesystemet til
fabriksstandarder.

Se Nulstilling af lokalesystem til
fabriksstandarder på side 81.

Fabriksnulstil
Nulstil enheden til
standardbilledet.
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Procedure

Notater (hvis relevant)

Slå Til for at aktivere automatisk fornyelse
af adgangskoden for Lync-kontoen, og
indtast derefter antallet af dage mellem
fornyelser i Fornys efter dette antal dage.

SMART anbefaler at du deaktivere
automatisk fornyelse af
adgangskoden for Lync-kontoen.

Fornyelse af adgangskode
Auto-forny adgangskode

ELLER
Slå Fra for at deaktivere automatisk
fornyelse af adgangskoden for Lynckontoen.
Kontotype
Lokal

Vælg hvis din virksomhed bruger en lokal
Lync-server.

Office 365

Vælg hvis din virksomhed bruger en
Office 365™-hostet Lync-server, og indtast
derefter tilslutningspunkt i feltet Office
365 forbindelsespunkt.

OEM-indstillinger
Smart-indstillinger

Tryk for at åbne SMART-indstillinger.

Se Kontrolelementer for SMARTindstillinger nederst.

SRS-licensværktøj

Tryk på for at kontrollere status af
lokalesystemets produktnøgle og give en
MAK-nøgle hvis din Lync infrastruktur ikke
omfatter en KMS-server.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.05 eller tidligere Lync
System software.

KMS (Key Management Service)

Tryk på denne hvis din Lync infrastruktur
omfatter en KMS-server.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.06 eller senere Lync
System software.

MAK (Multiple Activation Key)

Tryk på denne hvis din Lync infrastruktur
ikke omfatter en KMS-server, og angiv
derefter en MAK-nøgle.

Denne kontrol er kun tilgængelig for
version 15.06 eller senere Lync
System software.

Lync-licens

Kontrolelementer for SMART-indstillinger
Reguler

Procedure

Notater (hvis relevant)

SMART Room System-indstillinger
Åbningstider
12-timers indstilling

Vælg hvis virksomhedens arbejdsdag er på
12 timer og vælg derefter den relevante
tidsramme i rullelisten.

Specialindstilling

Vælg hvis virksomhedens arbejdsdag ikke er
12 timer og vælg derefter start- og sluttider for
virksomhedens dag.

Arbejdsdage
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Vælg de ugedage din virksomhed er åben.

Lokalesystemet går i
strømsparetilstand udenfor den
kontortid du definerer på denne side.
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SMART-hardwareindstillinger
På systemer med to interaktive
fladskærme, er der to SMART Board
sider under SMARThardwareindstillinger (én for hver af de
interaktive fladskærme).

SMART Board

Orientér

Tryk for at orientere den interaktive
fladskærm.

Se Orientering af de interaktive
fladskærme på side 15.

Indstillinger for orientering/justering
Hurtig (4 punkter)

Vælg for at bruge fire justeringspunkter.

Den hurtige orientering er velegnet til
de fleste formål. Du kan foretage en
hurtig orientering for at orientere den
interaktive fladskærm igen med
minimal afbrydelse.

Standard (9 punkt)

Vælg for at bruge ni justeringspunkter.

Standard orientering giver en lidt
højere grad af nøjagtighed.

Bredde (12 punkt)

Vælg for at bruge 12 justeringspunkter.

Den brede orientering er egnet til
widescreen interaktive fladskærme.

Fin (20 punkt)

Vælg for at bruge 20 justeringspunkter.

Standardindstillinger

Tryk på for at nulstille
orienteringsindstillingerne tilbage til
standardværdierne.

Avancerede indstillinger
Tryk for at kalibrere den interaktive
fladskærm.

Se Kalibrering af de interaktive
fladskærme på side 13.

Slå
nærhedsfunktionen
til

Vælg for at aktivere bevægelsesregistrering.

Minimumsdvale

Angiv hvor længe den interaktive fladskærm
venter, før den registrerer bevægelse igen (i
minutter).

Standardindstillinger

Tryk på for at nulstille bevægelsesregistrering
tilbage til standardværdierne.

Hvis du ændrer disse indstillinger i
SMART-indstillinger, vil ændringerne på
den interaktive fladskærms menu vises
på skærmen (se side 70 for SMART
Board 8055i-G5 og 8065i-G5
interaktive fladskærme eller side 78 for
SMART Board 8084i-G4 interaktive
fladskærme). Men hvis du ændrer
denne indstilling på denne
skærmmenu, vil ændringen ikke vises i
SMART-indstillingerne.

Kalibrer

Nærhedsstyring

Hardwareinfo og indstillinger
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Vælg for at få vist oplysninger om den
interaktive fladskærm, herunder dens
serienummer og firmware- og
softwareversioner.
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Reguler

Procedure

SMART Room System USB-bro

Hardwareinfo og indstillinger

Notater (hvis relevant)
Denne side vises kun, hvis du har
tilsluttet SMART Room System USBbroen (se side 6 ).

Vælg for at få vist oplysninger om
SMART Room System USB-broen, herunder
dens serienummer.

SMART-kamera
Eksempel

Tryk for at få vist et eksempelbillede fra
kameraet, vælg frekvensen for ledningsnettet
for dit land (50 Hz eller 60 Hz) og indstil
panorering, vipning, zoom, kontrast og
lysstyrke som passende for mødelokalets
størrelse.

Hardwareinfo og indstillinger

Vælg for at få vist oplysninger om kameraet,
herunder dets serienummer.

Yderligere
information

Tryk på for at få vist yderligere oplysninger
om kameraet.

Konsol til Room System
Kalibrer

Tryk for at kalibrere konsollen.

Hardwareinfo og indstillinger

Vælg for at få vist oplysninger om konsollen,
herunder dens serienummer.

Lydkonferencesystem
Hardwareinfo og indstillinger
Yderligere
information

Vælg for at få vist oplysninger om
lydsystemet, herunder dets serienummer.
Tryk på for at få vist yderligere oplysninger
om lydsystemet.

Om software- og produktsupport
Kontakt support

Tryk på for at få vist kontaktoplysninger for
SMART Support.

Om denne software

Tryk på for at få vist versionen og juridiske
oplysninger om SMART softwaren der er
installeret på Lync-apparatet.

Værktøj
Tryk på for at køre SMART Board
Diagnosticering.

Du bør kun køre SMART Board
Diagnosticering i samråd med SMART
Support.

Orienter/juster SMARTproduktet

Tryk for at orientere de interaktive
fladskærme.

Se Orientering af de interaktive
fladskærme på side 15.

Guiden tilslutning

Tryk på for at få guiden til at forbinde,
kalibrere og orientere de interaktive
fladskærme.

Diagnosticering

Opgaver
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Brug af SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5
interaktiv fladskærms skærmmenu
Du kan få adgang til SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive fladskærms skærmmenu
ved hjælp af kontrolpanelet placeret på siden af 
den interaktive fladskærm.
Nr.

Navn

1

MENU

2

SET

3

[Op]

4

[Ned]

5

[Venstre]

6

[Højre]

VIGTIGT
l

For lokalesystemer med en interaktiv fladskærm, skal du midlertidigt fjerne den venstre
højttaler for at åbne kontrolpanelet.

l

For lokalesystemer med to interaktive fladskærme, skal du midlertidigt fjerne både
højttalere og kamera, og derefter flytte den højre interaktiv fladskærm for at få adgang
til kontrolpanelerne.
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Ændring af indstillinger i skærmmenuen
Sådan ændres indstillinger i skærmmenuen
1. Tryk på knappen MENU på menuen kontrolpanel.
Skærmmenuen vises.
2. Tryk på op- eller ned-pilen for at fremhæve en menu, og tryk derefter på INDSTIL.
3. Tryk på op- og ned-pilen for at fremhæve et menupunkt.
4. Tryk på den venstre og højre pil for at ændre menupunktets indstilling.
ELLER
Tryk på den højre pil for at åbne menupunktets undermenu. (Gentag trin 3 og 4 for at
ændre indstillinger i undermenuen).
5. Tryk på MENU indtil skærmmenuen lukker.

Skærmmenuindstillinger
Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Standard

Indstiller billedtilstanden

Vælg Bruger for at tilpasse
lysstyrke, kontrast, skarphed og
andre valg for Billede.

Billede
Billedtilstand

Bruger
Dynamisk

Vælg en af de andre værdier for
at indstille lysstyrke, kontrast,
skarphed og andre valg for
Billede som standardværdier.
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Lysstyrke

0-100

Indstiller den generelle lysstyrke
på billedet og baggrunden

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Billedtilstand.

Kontrast

0-100

Indstiller forskellen i lysstyrke
mellem de lyseste og mørkeste
dele af billedet.

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Billedtilstand.

Sort niveau

0-100

Indstiller niveauet af lysstyrke i de
mørkeste dele af billedet

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Billedtilstand.

Farve

0-100

Indstiller billedets farvedybde

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Billedtilstand.

Skarphed

0-100

Indstiller billedets skarphed

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Billedtilstand.
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Valg
Farvetemperatur

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Normal

Indstiller farvetemperaturen

Vælg Bruger for at tilpasse
mængden af rød, grøn og blå i
billedet.

Varm
Bruger

Vælg en af de andre værdier for
at indstille mængden af rød, grøn
og blå i billedet som
standardværdier.

Kold

Rød

0-100

Angiver mængden af rødt i
billedet

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Farvetemperatur .

Grøn

0-100

Angiver mængden af grønt i
billedet

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Farvetemperatur .

Blå

0-100

Angiver mængden af blåt i
billedet

Du kan kun ændre dette valg,
hvis du vælger Bruger i
Farvetemperatur .

Fra

Indstiller skærmens lysstyrke,
kontrast, sort niveau, farve og
skarphed hvis man vil se film

Filmtilstand

Lav
Midt
Høj
[ikke relevant]

Nulstiller alle valg på menuen
Billede til deres standardværdier

Diskant

L50–R50

Angiver højfrekvenslyden

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Bass

L50–R50

Angiver lavfrekvenslyden

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

120 Hz

0-100

Indstiller lydudligningen til 120 Hz

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

500 Hz

0-100

Indstiller lydudligningen til 500
Hz

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

1,2 kHz

0-100

Indstiller lydudligningen til 1,2 kHz

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

7,5 kHz

0-100

Indstiller lydudligningen til 7,5 kHz

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

12 kHz

0-100

Indstiller lydudligningen til 12 kHz

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Billednulstilling

Lyd
Lydtilstand

EQ
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Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Balance

L50–R50

Balancerer den venstre og højre
lydstyrke

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Lydindgang

HDMI

Vælger lydinputkilden

Dette valg må ikke ændres fra
dets standardværdi.

[ikke relevant]

Nulstiller alle valg på menuen
Lyd til deres standardværdier

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Sprog

[Sprog]

Indstiller skærmmenuens sprog

OSD Sluk

Fra

Angiver tiden uden aktivitet, før
skærmmenuen slukker

USB
Lydtilstand

OSD

5 sekunder
10 sekunder
15 sekunder
Nulstil OSD

[ikke relevant]

Nulstiller alle valg på menuen
OSD til deres standardværdier

Til

Aktiverer eller deaktiverer
Strømsparer-tilstand

Opsætning
Strømbesparelse

Fra

Når Strømsparer-tilstanden er
aktiveret, og der ikke er noget
videoinput, viser den interaktive
fladskærm teksten Intet signal i
25 sekunder, før den slukker.
Dette valg må ikke ændres fra
dets standardværdi.

Monitor-ID

1–100

Angiver et entydigt ID for den
interaktive fladskærm

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

FBC-Kontrol

Til

Aktiverer eller deaktiverer
frontkontrolpanelet

Dette valg må ikke ændres fra
dets standardværdi.

Aktiverer eller deaktiverer
bevægelsesregistrering

Hvis du ændrer denne indstilling
under SMART-indstillinger (se
side 63), vises ændringerne i
menuen på skærmen. Men hvis
du ændrer denne indstilling på
denne skærmmenu, vil
ændringen ikke vises i SMARTindstillingerne.
Hvis du ændrer denne indstilling
under SMART-indstillinger (se
side 63), vises ændringerne i
menuen på skærmen. Men hvis
du ændrer denne indstilling på
denne skærmmenu, vil
ændringen ikke vises i SMARTindstillingerne.

Fra
Nærhed

Til
Fra
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Genaktiveringstid

1Min.–10Min.

Angiver hvor længe den
interaktive fladskærm venter, før
den registrerer bevægelse igen

Auto-sluk

15Min.–
240Min.

Angiver hvor længe den
interaktive fladskærm venter, før
den slukker
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Valg
Find videoindgang

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Til

Aktiverer eller deaktiverer
videoindgangregistrering.

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Fra
Lync® Room nulstil

[ikke relevant]

Nulstiller valgene i alle menuer til
deres standardværdier (for
SMART Room System)

Du bruger denne indstilling, når
du først oprette lokalesystemet.

Nulstil opsætning

[ikke relevant]

Gendanner standardværdierne
for opsætningsindstillingerne

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Fabriksnulstil

[ikke relevant]

Nulstiller valg i alle menuer til
deres standardværdier

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Modelnummer

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
modelnummer

Serienummer

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
serienummer

Skaler firmwareversion

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
skalere firmwareversion

Berøringsfirmwareversion

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
berøringsfirmwareversion

OPS-oplysninger

[ikke relevant]

Om

Brug af SMART Board 8084i-G4 interaktive
fladskærms skærmmenu
Du kan få adgang til SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærms skærmmenu ved brug af
kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Brug af kontrolpanelmenuen
Kontrolpanelsmenuen findes nederst på 
den interaktive fladskærm.
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Nr.

Navn

1

MENU

2

OK

3

[Op]

4

[Ned]

5

[Venstre]

6

[Højre]
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Brug af fjernbetjeningen
Der skal bruges to 1,5 V AAA-batterier til fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Sådan reducerer du risikoen for lækkende batterier:
l

Brug kun AAA-batterier

l

Brug ikke brugte og nye batterier sammen

l

Vend batteriets plus- (+) og minuspol (-), så de passer med markeringerne på
fjernbetjeningen

l

Lad ikke batteriet sidde i fjernbetjeningen i længere tid

l

Batterierne må ikke opvarmes, skilles ad, kortsluttes, genoplades eller udsættes for ild
eller høje temperaturer

l

Undgå kontakt med øjne og hud, hvis batterierne lækker

l

Opbrugte batterier og produktkomponenter skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende bestemmelser.

Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen
1. Tryk på klappen på undersiden af fjernbetjeningen, og åbn derefter dækslet.
2. Fjern de eksisterende batterier.
3. Sæt to nye 1,5 V AAA-batterier i fjernbetjeningen.
4. Sæt dækslet på igen.

Ændring af indstillinger i skærmmenuen
Sådan ændres indstillinger i skærmmenuen
1. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen eller menukontrolpanelet.
Skærmmenuen vises.
2. Tryk på op- eller ned-pilen for at fremhæve en menu, og tryk derefter på OK.
3. Tryk på op- og ned-pilen for at fremhæve et menupunkt.
4. Tryk på den venstre og højre pil for at ændre menupunktets indstilling.
ELLER
Tryk på den højre pil for at åbne menupunktets undermenu. (Gentag trin 3 og 4 for at
ændre indstillinger i undermenuen).
5. Tryk på MENU indtil skærmmenuen lukker.
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Skærmmenuindstillinger
Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Klar

Indstiller billedtilstanden

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til Standard.

BILLEDE
Billedtilstand
Billedtilstand

Standard

De andre valg på menuen
Billedtilstand ændres afhængigt
af værdien, du vælger for dette
valg.

Omgivende
Ekspert1
Ekspert2

Indstillingerne der er
dokumenteret i denne tabel, er
dem der vises når du vælger
Klar, Standard eller Omgivende.
Som et alternativ kan du trykke
på knappen PSM på
fjernbetjeningen for at få adgang
til dette valg.
I lyse

1–100

Indstiller billedets lysstyrke til
lokaler med meget stærk
belysning

Du kan kun ændre dette valg, hvis
du vælger Omgivende i
Billedtilstand.
Værdien af dette menuvalg må
ikke være mindre end værdien af
I mørke.

I mørke

0–99

Indstiller billedets lysstyrke til
lokaler med svag belysning

Du kan kun ændre dette valg, hvis
du vælger Omgivende i
Billedtilstand.
Værdien af dette menuvalg må
ikke være mindre end værdien af
I lyse.

Lystærskel

[Nummer]

Indstiller lystærsklen

Du kan kun ændre dette valg, hvis
du vælger Omgivende i
Billedtilstand.

Registreret lux

[ikke relevant]

Viser det aktuelle
illuminansniveau i lokalet (i lux)

Baggrundsbelysning

0-100

Indstiller billedets baglysniveau

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 100.

Kontrast

0-100

Indstiller forskellen i lysstyrke
mellem de lyseste og mørkeste
dele af billedet

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 84.

Lysstyrke

0-100

Indstiller den generelle lysstyrke
på billedet og baggrunden

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 63.
Som et alternativ kan du trykke
på knappen LYSSTYRKE på
fjernbetjeningen.

73

Skarphed

0–50

Indstiller billedets skarphed

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 0.

Farvemætning

0-100

Indstillet billedets farvemætning

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 55.

Farvetone

R50–G50

Indstiller billedets farvetone

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 0.
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Valg
Farvetemperatur

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

W50–C50

Indstiller billedets
farvetemperatur

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til 0.

Lav

Indstiller den dynamiske kontrast

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret.

Indstiller den dynamiske farve

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret

Indstiller den klare hvide farve

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret.

Avanceret styring
Dynamisk kontrast

Medium
Høj
Fra
Dynamisk farve

Lav
Høj
Fra

Klar hvid

Lav
Høj
Fra

Foretrukken farve
Hudfarve

-5–5

Indstiller den foretrukne
farveværdi for hud i billedet

Græsfarve

-5–5

Indstiller den foretrukne
farveværdi for græs i billedet

Himmelfarve

-5–5

Indstiller den foretrukne
farveværdi for himmel i billedet

Til
Fra

Aktiverer eller deaktiverer
superopløsning

Lav

Indstiller gammaen

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til Lav.

Indstiller billedets støjreduktion

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret.

Indstiller MPEG-billedets
støjreduktion

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret.

Indstiller niveauet af lysstyrke i de
mørkeste dele af billedet

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til Lav.

Indstiller niveauet af LED lokal
dæmpning for at reducere
lysstyrke i de mørkeste dele af
billedet

SMART anbefaler at denne
funktion er deaktiveret.

Superopløsning

Gamma

Medium
Højde
Billedvalg
Støjreduktion

Lav
Medium
Høj
Fra

MPEG
støjreduktion

Lav
Medium
Høj
Fra

Sort niveau

Høj
Lav

LED lokal
dæmpning

Lav
Medium
Høj
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Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Udjævn

Indstiller TruMotion

SMART anbefaler at denne
funktion er indstillet til Udjævn.

TruMotion
TruMotion

Ryd
Klar plus
Bruger
Fra
Anti-ryst

0–10

Reducerer billedrysten

Du kan kun ændre dette valg, hvis
du vælger Bruger i TruMotion.

Anti-sløring

0–10

Reducerer billedsløring

Du kan kun ændre dette valg, hvis
du vælger Bruger i TruMotion.

Ja
Nej

Nulstiller alle valg på menuen
Billedtilstand til deres
standardværdier

16:9

Indstiller formatforholdet

Billednulstilling

Formatforhold

Kun scanning

Dette valg må ikke ændres fra
dets standardværdi.

Indstil af
program
4:3
Zoom
Biografzoom 1
Picture Wizard II

[ikke relevant]

Starter Picture Wizard II, som du
kan bruge til at justere
billedkvaliteten på det originale
billede

Skærm

[ikke relevant]

Viser det aktuelle inputtype

Standard

Indstiller lydtilstanden

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Aktiverer eller deaktiverer virtuel
surround sound

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Aktiverer eller deaktiverer Clear
Voice II funktionen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Aktiverer eller deaktiverer audiovisuel synkronisering

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

LYD
Lydtilstand

Brugerindstilling
Virtuel surround

Til
Fra

Clear Voice II
Clear Voice II

Til
Fra

AV Synk.
AV Synk.

Til
Fra
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Højttaler

-5–15

Indstiller højttalerniveauet for
audiovisuel synkronisering

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Omføring

[ikke relevant]

Aktiverer eller deaktiverer
højttaleromføring

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.
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Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Balance

L50–R50

Balancerer den venstre og højre
lydstyrke

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Højttaler

Intern

Aktiverer de indbyggede
højttalere, aktiverer de eksterne
højttalere eller deaktiverer lyd
fuldstændig

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Indstiller lydlinjeudgangen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Fast
Variabel

Indstiller lydlinjeudgangen for
lokalecomputeren (HDMI3/PC)

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

HDMI3/PC

Angiver en videoindgang som
skal kortlægges til AUDIO1 eller
deaktiverer AUDIO1

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Angiver en videoindgang som
skal kortlægges til AUDIO2 eller
deaktiverer AUDIO2

Dette valg skal indstilles til
HDMI3/PC for
SMART Room System.

Angiver en videoindgang som
skal kortlægges til AUDIO3 eller
deaktiverer AUDIO3

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Lydindstilling

Ekstern
Fra
Linjeudgang

Fast
Variabel

HDMI3/PC
linjeudgang
Lydindgang
Lydindgang 1

HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Komponent
Composite
Deaktivér
Lydindgang 2

HDMI3/PC
HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Komponent
Composite
Deaktivér

Lydindgang 3

HDMI3/PC
HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Komponent
Composite
Deaktivér
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Valg

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

HDMI3/PC

Angiver en videoindgang, som
skal kortlægges til USBlydindgangen eller deaktiverer
USB-lydindgangen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Digital

Angiver hvorvidt HDMI3/PClydindgangen er analog eller
digital

Dette valg skal indstilles til Analog
for SMART Room System.

Dato

1–31

Angiver den aktuelle dato

Måned

Jan.–Dec.

Angiver den aktuelle måned

År

2010–2040

Angiver det aktuelle år

Time

00-23

Angiver den aktuelle time

Minut

00–59

Angiver det aktuelle minut

Slukketid

[ikke relevant]

Gør det muligt at planlægge
tidspunkter, hvor den interaktive
fladskærm automatisk slukker

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Tændetid

[ikke relevant]

Gør det muligt at planlægge
tidspunkter, hvor den interaktive
fladskærm automatisk tænder

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Sove-timer

10–240

Angiver mængden af inaktivitet (i
minutter) før den interaktive
fladskærm slukker, eller
deaktiverer sove-timerfunktionen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

USB-lyd

HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Komponent
Composite
Deaktivér
HDMI3/PC

Analog

TID
Ur

Fra

VALG
Sprog

[Sprog]

Indstiller skærmmenuens sprog

ISM-metode

Normal

Indstiller metoden for ISM (Image
Stickiness Minimization)

Farvevask

Tastlås

Til
Fra

ISM forhindrer statiske billeder,
som vises det samme sted i lange
perioder, i at blive brændt ind i
skærmen.

Aktiverer eller deaktiverer
tastlåsning

Failover
Tilstand

Fra
Auto

Aktiverer eller deaktiverer
failover-tilstand

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Aktiverer eller deaktiverer DPMvalg

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Manuelt
DPM-valg

Til
Fra
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Valg
DivX® VOD

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

Registrering

Registrerer DIVX video-ondemand (VOD)

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Nulstiller valg i alle menuer til
deres standardværdier

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Afmelding
Standardindstilling

Ja
Nej

Angiv id

1–255

Angiver den interaktive
fladskærms id

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Standbytilstand

Standby

Indstiller standbytilstanden for at
reducere strømforbrug

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Til

Aktiverer eller deaktiverer
bevægelsesregistrering

Hvis du ændrer denne indstilling
under SMART-indstillinger (se
side 63), vises ændringerne i
menuen på skærmen. Men hvis
du ændrer denne indstilling på
denne skærmmenu, vil
ændringen ikke vises i SMARTindstillingerne.
Hvis du ændrer denne indstilling
under SMART-indstillinger (se
side 63), vises ændringerne i
menuen på skærmen. Men hvis
du ændrer denne indstilling på
denne skærmmenu, vil
ændringen ikke vises i SMARTindstillingerne.

Nærhedsstyring
Nærhedsstyring

Fra

Genaktiveringstid

1–10

Angiver, hvor længe den
interaktive fladskærm venter, før
den registrerer bevægelse igen (i
minutter).

Auto-sluk

15–240

Angiver hvor længe den
interaktive fladskærm venter, før
den slukker

Velkomstskærm OSD

Aktivér

Aktiverer eller deaktiver
velkomstsskærmen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Deaktivér
Velkomststimeout

5–30

Angiver, hvor længe
velkomstskærmen vises (i
sekunder)

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Lysstyrke for
klartilstand

0-100

Indstiller lysstyrken på
velkomstskærmen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

HDMI1

Angiver videoindgangen for
USB1-stikforbindelsen, eller
deaktiverer stikforbindelsen

Dette valg må ikke ændres fra
dets standardværdi.

USB-indstilling
USB 1

HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Deaktivér
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Valg
USB-2

Værdier

Funktion

Notater (hvis relevant)

HDMI1

Angiver videoindgangen for
USB2-stikforbindelsen, eller
deaktiverer stikforbindelsen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Angiver videoindgangen for
USB3-stikforbindelsen, eller
deaktiverer stikforbindelsen

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Nulstiller valgene i alle menuer til
deres standardværdier (for
SMART Room System)

Du skal bruge dette valg, når du
først konfigurerer
SMART Room System.

Aktiverer eller deaktiverer CECsupport (Consumer Electronics
Control) på HDMI-indgange

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

Aktiverer eller deaktiverer
frontkontrolpanelet

Dette valg er ikke relevant for
SMART Room System. Dets
standardværdi må ikke ændres.

HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Deaktivér
USB-3

HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Deaktivér

Lync® Room nulstil

Nulstil
Annuller

CEC

Aktivér
Deaktivér

FBC-kontrol

Til
Fra

SUPPORT

79

Model/Type

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
modelnummer

Softwareversion

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
firmwareversionsnummer

Serienummer

[ikke relevant]

Viser den interaktive fladskærms
serienummer

Kundeservicecenter

[ikke relevant]

Giver kontaktoplysninger for
SMART Support

Bilag C

Nulstilling af lokalesystem til
fabriksstandarder
Dette tillæg forklarer, hvordan du nulstiller lokalesystemet til fabriksstandarder.
I de fleste situationer bør du nulstille lokalesystemet fra skærmen Indstillinger .Hvis
lokalesystemet er i en ugenoprettelig tilstand, eller skærmen Indstillinger på anden måde er
utilgængelig, kan du dog nulstille lokalesystemet fra BIOS'et.
Sådan nulstilles lokalesystemet fra skærmen Indstillinger
1. På konsollen trykker du på Indstillinger, og derefter på Indstillinger.
Skærmen Indtast dine legitimationsoplysninger vises.
2. Indtast brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet i
tekstfeltene, og tryk derefter på Godkend.
Lokalesystemet genstarter.
3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen for lokalesystemet, og tryk derefter på
ENTER.
Lync Administrationskonsol vises.
4. Tryk på Webopdateringer.
5. Tryk på Nulstil enheden til standardbilledet.
Lokalesystemet genstarter, og softwaren nulstilles til fabriksstandarder.
6. Gennemfør proceduren i Opsætningsvejledningen for SMART Room System til Lync (se

Opsætningsvejledning på side 9).
Sådan nulstilles lokalesystemet fra BIOS'et
1. Sluk for lokalesystemet (se Slukning af lokalesystemet på side 13).
2. Tilslut et USB-tastatur til Lync-apparatet.
3. Hvis lokalesystemet indeholder SMART Board 8055i-G5 eller
8065i-G5 interaktive fladskærme, skal du trykke på
afbryderknappen på Lync-apparatets kabinet.
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4. Tryk på kontakten nederst på hver interaktive fladskærm.

SBID8055i-G5 og SBID8065i-G5

SBID8084i-G4

5. Tryk på DELETE-tasten.
Lync-apparatet går i BIOS-tilstand.
6. Find frem til fanebladet Avanceret.
7. Vælg Genoprettelsesfunktion, og tryk derefter på ENTER.
8. Indstil Genoprettelse af systemafbildning til Aktiveret.
9. Tryk på ESC.
10. Find frem til fanebladet Gem og afslut.
11. Vælg Gem ændringer og afslut, og vælg derefter Ja.
Lokalesystemet genstarter, og softwaren nulstilles til fabriksstandarder.
12. Gennemfør proceduren i Opsætningsvejledningen for SMART Room System til Lync (se

Opsætningsvejledning på side 9).
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Bilag D

Miljølovgivning for hardware
SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr
fremstilles, sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde.

Regler for affald af elektrisk og elektronisk
udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv)
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige
for miljøet og for menneskers sundhed. Piktogrammet med en overstreget
affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal afleveres på en genbrugsstation og ikke
må smides ud som almindeligt affald.

Batterier
Fjernbetjeningerne til SMART Board 8084i-G4 interaktive fladskærme indeholder 1,5V AAAbatterier. Batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt.

Yderligere oplysninger
Se smarttech.com/compliance for mere information.
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