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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 introducerer dig til de centrale funktioner og komponenter i SMART Room
Systemet og forklarer, hvordan du bruger disse funktioner og komponenter under Lyncmøder.
Denne vejledning er beregnet til personer, der bruger lokalesystemet. Anden dokumentation
og ressourcer er til rådighed for dem, der installerer og administrerer lokalesystemet.

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 du starte et møde og etablere
forbindelse med andre deltagere eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller de
interaktive fladskærme. Du 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
Lokalesystemtet integreres med din organisations eksisterende Lync-infrastruktur, hvilket gør
det muligt for dig at planlægge møder, fjerndeltage i møder og dele Microsoft PowerPoint® filer ved brug af den Lync-klientsoftware, som allerede er installeret på din computer.
Simpel opstart
Efter at lokalesystemet tændes, viser konsollen og de interaktive fladskærme mødelokalets
tidsplan, inklusive hvornår mødelokalet er reserveret, og hvornår det er ledigt. Du kan starte et
planlagt møde ved at trykke på mødets blok i tidsplanen enten på konsollen eller de
interaktive fladskærme.
Du kan også starte ad hoc-møder eller whiteboardsessioner med et enkelt tryk på konsollen
eller de interaktive fladskærme.
Automatisk deling af video og lyd
Når du starter eller deltager i møder, deler lokalesystemet automatisk video og lyd, uden at
det kræver nogen manuel opstilling fra din side. Lokalesystemet omfatter et
højdefinitionskamera, mikrofoner og højttalere, så du kan se og høre fjerndeltagere.
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Collaboration
Ved brug af Lync Room System-softwarens whiteboardfunktion kan du skrive eller tegne på
de interaktive fladskærme, hvilket automatisk deles med fjerndeltagere. Du 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
SMART Board 8055i eller 8070i-G4 interaktive fladskærme, se Installations- og

vedligeholdelsesvejledning for SMART Room System til Lync
(smarttech.com/kb/170450).
l
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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 dig at gøre
følgende:
l

Interaktion med indhold ved at trykke på det med dine
fingre

l

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

l

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

Under et møde viser de interaktive fladskærme video, delte PowerPoint-filer og videoinput fra
de valgfrie tilsluttede computere. Du 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 6.
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. Du
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.
Konsol
Konsollen er lokalesystemets primære skærm. Du kan bruge den til at få adgang
til og styre funktionerne i Lync Room System-softwaren under møder.

4

KAPITEL 1
VELKOMMEN

Konsollen findes typisk på bordet i mødelokalet. Ligesom de interaktive fladskærme har
konsollen en 16:9 LCD-skærm med touch-teknologi, og du kan interagere med knapper og
andre kontrolelementer ved at trykke på dem.
Kamera
Højdefinitionskameraet fanger automatisk lokalevideo under møder. Du 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. Du kan slå lyden fra
på 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
Du 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.
SMART Room System USB-bro
Når det kombineres med videoledningssamlingen, gør SMART Room System USB-broen dig i
stand til at tilslutte bærbare computere eller en lokalecomputer til lokalesystemet. Når du
tilslutter SMART Room System USB-broen til computeren, 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.
For mere information, se Brug af SMART Room System USB-bro på side 21.
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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.

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
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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

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
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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.

Brugerressourcer
Ud over denne vejledning, giver SMART en række andre ressourcer til brugere af SMART
lokalesystemer.

Skrivebordsvejledning
Lokalesystemet leveres med en skrivebordsvejledning, som du kan placere på bordet i
mødelokalet, og referere til under brug af lokalesystemet. Skrivebordsvejledningen
indeholder grundlæggende oplysninger om brug af lokalesystemet.

Selvstudium
Lync Meeting Room-software inkluderer et selvstudium, der forklarer, hvordan softwaren
bruges. Selvstudiet åbnes ved at trykke på knappen Åbn selvstudium på de interaktive
fladskærme.
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Undervisning
SMARTs uddannelseswebsite (smarttech.com/trainingforbusiness) inkluderer et omfattende
bibliotek med uddannelsesressourcer, som du kan bruge, når du skal lære at bruge
lokalesystemet.

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 administratorer samt brugere 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 administratorer
Administratorer af dit lokalesystem kan referere til Opsætningsvejledningen for SMART Room

System til Lync der kommer med dit lokalesystem for at forberede lokalesystemet før
installation og derefter sætte det op efter installationen. Hvis administratorer har mistet denne
vejledning, kan de hente en PDF-version fra smarttech.com/kb/170820.
Efter installation og opsætning, kan administratorer henvise til Administratorens vejledning for

SMART Room System til Lync (smarttech.com/kb/170819) for oplysninger om styring og
vedligeholdelse af lokalesystemet.
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Dette kapitel giver en oversigt over planlægning og udførelse af et møde ved hjælp af SMART
Room System og Lync Room systemsoftware.

Planlægning af møder
Ved brug af Microsoft Outlook på din computer kan du planlægge Lync-møder og reservere
SMART Room System som en ressource.
Sådan planlægges et nyt Lync-møde
1. Start Outlook, og klik derefter på Kalender.
2. Klik på Hjem, og klik derefter på Nyt Lync-møde.
BEMÆRK
Hvis du har en ældre versioner af Lync-softwaren er denne knap mærket Nyt

onlinemøde .
Der åbnes et nyt Lync-møde.
3. Vælg en dato og et klokkeslæt for mødet, indtast et emne og detaljer, og tilføj derefter
deltagere og lokaleressourcer.
4. Hvis det er relevant kan du ændre mødeindstillingerne:
a. Klik på Mødeindstillinger.
Dialogboksen Indstillinger for Lync-møde vises.
b. Ændring af mødeindstillinger.
BEMÆRK
Knapperne i denne dialogboks varierer afhængigt af, hvordan din virksomhed har
konfigureret Lync-server.
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c. Klik på OK.
5. Send mødeinvitationen til deltagerne og ressourcerne.
Sådan konverteres et eksisterende møde til et Lync-møde
1. Start Outlook, og klik derefter på Kalender.
2. Find mødet på kalenderen, og dobbeltklik på det.
Mødet åbnes.
3. Klik på Aftale, og klik derefter på Lync-møde.
BEMÆRK
Hvis du har en ældre versioner af Lync-softwaren er denne knap mærket Onlinemøde .
4. Tilføj lokalesystemet som en ressource.
5. Send mødeopdateringen til deltagerne og ressourcerne.

Start af møder
Lokalesystemets interaktive fladskærm har to sensorer til bevægelsesregistrering på deres
rammer, der kan registrere personer op til 5 m væk. Når sensorerne registrerer bevægelse i
lokalet, tænder lokalesystemet.
Hvis bevægelsesregistreringen er deaktiveret, kan du tænde for lokalesystemet manuelt ved
at trykke på knappen Standby

(SMART Board 8055i-G5 og 8065i-G5 interaktive

fladskærme) eller knappen Strøm/Standby

(SMART Board 8084i-G4 interaktive

fladskærme) på hver interaktiv fladskærms kontrolpanel foran.
Efter at lokalesystemet tænder, viser de interaktive fladskærme og konsollen lokalesystemets
tidsplan som et sæt firkanter:
l

Når lokalesystemet er reserveret for et møde, vises mødets detaljer og Deltag i firkanten.

l

Når lokalesystemet er tilgængeligt, vises Ledigt i firkanten.
BEMÆRK

Hvis lokalesystemets tidsplan ikke vises eller opdateres korrekt, er der måske et problem
med forbindelsen imellem Lync Room System-softwaren og Microsoft Exchange-serveren
(se Fejlfinding på side 25).
Du kan deltage i planlagte møder, når lokalesystemet er reserveret, eller du kan oprette et ad
hoc-møde når lokalesystemet er ledigt.
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Sådan deltager du i et planlagt møde
1. Tryk på mødets firkant enten på de interaktive fladskærme eller konsollen.
BEMÆRK
Tidsplanen viser kun de møder, hvortil lokalesystemet er blevet tilføjet som en
ressource.
TIP
Hvis du inkluderer lokalesystemet som en ressource, men ikke satte mødet som et
Lync-møde, skal du trykke på Jeg glemte at gøre dette til et Lync-møde, og derefter
trykke på Send og start møde for at indstille mødet som et Lync-møde og sende
deltagerne en invitation (Lync Room System software 15.12.01 og senere).
2. Hvis mødet er privat, indtaster du log ind-adressen, brugernavnet og adgangskoden i
tekstfelterne, og klikker derefter på Deltag.
Konsollen viser et sæt faneblade til administration af mødet (se Administration af møder

ved brug af konsollen nederst). De interaktive fladskærme viser op til fem tilsluttede
deltageres videoer i et galleri.
Sådan oprettes et ad hoc-møde
1. Tryk på Hold møde nu på konsollen.
2. Føj deltagere til mødet.
3. Tryk på Start møde.
Konsollen viser et sæt faneblade til administration af mødet (se Administration af møder

ved brug af konsollen nederst). De interaktive fladskærme viser tilsluttede deltageres
videoer i et galleri.
TIP
Hvis Lync-infrastrukturen understøtter tilslutning via POTS, kan du også trykke på
Numerisk tastatur og bruge det numeriske tastatur til at ringe til en person ved hjælp af
lokalesystemet. Et lydopkald konverteres til et videomøde ved at trykke på Start video
og derefter trykke på Inviter flere personer.

Administration af møder ved brug af konsollen
Konsollen giver mulighed for at styre mødet og lokalesystemfunktionerne. Hvis du planlage et
møde, vil du typisk sidde foran og bruge konsollen under mødet.
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Under mødet kan du vise og bruge følgende faneblade på konsollen:
Tab

Indhold

Indhold

Navnet på den deltager,
som præsenterer i
øjeblikket, og på det
indhold som er uploadet til
mødet, inklusive
PowerPoint-filer og
whiteboardsessioner

Deltagere

En liste med alle
deltagere i mødet

Handlinger
l

l

l

BEMÆRK
Hvis der er mere end 30
deltagere i mødet,
bliver listen over
deltagere ikke vist.
l

l

14

Tryk på et indholdspunkt, og klik
derefter på Start præsentation for at
præsentere punktet.
Tryk på Stop præsentation, når du er
færdig.

Tryk på en deltagers navn og foretag
derefter det ønskede valg fra menuen:
o

Slå deltagerens lyd til og fra

o

Fastgør deltagerens video til
galleriet, så den altid er synlig

o

Lås eller lås op for spotlyset på
deltageren

o

Fjern deltageren fra mødet

Tryk på Inviter flere personer for at
invitere yderligere deltagere.
Tryk på Slå lyd fra for andre deltagere
for at slå lyden fra alle deltagere med
undtagelse af den deltager, som
præsenterer i øjeblikket.
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Tab

Indhold

Skærm

Skærmvalg for
lokalesystemets
interaktive fladskærme

Handlinger
l

l

l

IM

Chatbeskeder delt under
mødet

Vælg en af 
følgende muligheder, hvis du
bruger et lokalesystem med en
interaktiv fladskærm:
o

Galleri og indhold for at vise
galleriet og delt indhold

o

Galleri for kun at vise galleriet

o

Præsentation for kun at vise delt
indhold

o

Højttaler for kun at vise video fra
den deltager, som præsenterer

o

Højttaler og indhold for at vise
video og delt indhold fra den
deltager, som præsenterer

Vælg en af 
følgende muligheder, hvis du
bruger et lokalesystem med to
interaktive fladskærme:
o

Galleri og indhold for at vise
galleriet på en af de interaktive
fladskærme og delt indhold på den
anden interaktive fladskærm

o

Højttaler for at vise video, fra den
deltager som præsenterer, på en
interaktiv fladskærm og delt
indhold på den anden interaktive
fladskærm

o

Gallerivisning for at vise galleriet på
tværs af begge interaktive
fladskærme

Aktivér Eksempel for at vise videoen fra
lokalesystemkameraet.
Tryk på indtastningsfeltet og brug
derefter skærmtastaturet til at indtaste
en chatbesked. Deltagere i mødet kan
se alle chatbeskederne.

Foruden fanebladene indeholder konsollen en værktøjslinje med følgende knapper:
Knap

Procedure

Stop video

Stop mødelokalets video.

Sæt opkald i
venteposition

Stop mødets video og slå lyden fra.

Slå lyden i
rummet fra

Slå lyden fra mødelokalets mikrofoner.

Højttaler fra

Slå lyden fra mødelokalets højttalere.
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Knap

Procedure

Rumlydstyrke

Flyt glideknappen for at justere lydstyrken.

Numerisk
tastatur

Vis et numerisk tastatur for at bruge Lync Room System-softwarens
telefonfunktioner (hvis Lync-infrastrukturen understøtter en POTS-bro).

Nyt whiteboard

Opret en ny whiteboardfil

E-mail
whiteboard

E-mail whiteboardfilen.

Forlad møde

Kobl lokalesystemet fra Lync-mødet (se Afslutning af møder nederst).

Afslutning af møder
Når et møde er omme, skal du trykke på Forlad møde på konsollen for at koble
lokalesystemet fra Lync-mødet. Lync-mødet slutter, når alle deltagere er gået.
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Optagelsesnoter
Brugere kan skrive, tegne og slette digitalt blæk på en whiteboardfil ved hjælp af den
interaktive fladskærms penne og viskelæder. Som et alternativ kan de bruge deres fingre til at
skrive eller tegne med digitalt blæk og deres knytnæver eller håndflader til at udviske med.
Foruden at skrive, tegne og udviske digitalt blæk kan brugere flytte digitalt blæk og andre
objekter i whiteboardfilen og oprette yderligere whiteboardfiler.
Sådan åbnes en whiteboard fil i et møde
1. Tryk på Nyt whiteboard på konsollen eller en af de interaktive fladskærme.
2. Skriv eller tegn med digitalt blæk.
BEMÆRKNINGER
o

Fjerndeltagere ser whiteboardsessionerne i realtid og kan tilføje deres egne
digitale blæknoter.

o

Fjerndeltagere som etablerer forbindelse til mødet via smarttelefoner og andre
mobilenheder, kan ikke se whiteboardsessioner pga. begrænsninger i Lyncklientsoftwaren for disse enheder.

3. Tryk på E-mail whiteboard når du er færdig for at e-maile whiteboardfilen.
Sådan åbnes en whiteboard fil når man ikke er i et møde
1. Tryk på Start whiteboard på konsollen eller en af de interaktive fladskærme.
2. Skriv eller tegn med digitalt blæk.
3. Tryk på E-mail whiteboard når du er færdig for at e-maile whiteboardfilen.
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Tilslutning af en gæstelaptop ved hjælp af videoledningssamlingen
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Du kan tilslutte gæstelaptoppen eller en lokalecomputer til lokalesystemer, og dele
computerens skærm under et møde.
BEMÆRKNINGER
l

Du kan kun dele computerens skærm, ikke dens lyd.

l

Fjerndeltagere som etablerer forbindelse til mødet via visse smarttelefoner og andre
mobilenheder, kan ikke se delte computerskærme pga. begrænsninger i Lyncklientsoftwaren for disse enheder.

Tilslutning af en gæstelaptop ved hjælp af
videoledningssamlingen
Hvis videoledningssamlingen ikke er tilsluttet til en lokalecomputer (se Tilslutning af en

lokalecomputer på side 21), kan du bruge samlingen til at forbinde din bærbare computer og
dele dens skærm.
BEMÆRK
Skærme fra enheder med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), kan ikke deles.

Sådan deler du en gæstelaptops skærm ved hjælp af videoledningssamlingen
1. Forbind gæstelaptoppen til lokalesystemet ved hjælp af videoledningssamlingens HDMIkabel eller VGA-kabel.
2. Hvis konsollen spørger, om du vil dele din skærm, skal du trykker du på Ja.
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3. Afbryd videoledningssamlingens HDMI-kabel eller VGA-kabel fra den bærbare computer,
når du er færdig.

Tilslutning af en gæstelaptop ved hjælp af Lync
klientsoftware
Du kan også dele din laptops skærm ved at deltage i et møde ved hjælp af Lync
klientsoftware på laptoppen.
Hvis du deler en PowerPoint-fil under et Lync møde kan andre brugere skrive på den delte
PowerPoint-fil
Sådan deles en gæstlaptops skærm ved hjælp af Lync klientsoftware
1. Deltag i mødet på gæstelaptoppen ved hjælp af Lync klientsoftware.
2. Hvis du deltage i mødet personligt, skal du klikke på Ja når du bliver bedt om at bekræfte
at du er i mødelokalet.
ELLER
Hvis du fjerndeltager i mødet, skal du klikke på Nej når du bliver bedt om at bekræfte at
du er i mødelokalet.
Sådan skriver eller tegner du på en delt PowerPoint-fil
1. Tilslut en gæstelaptop som beskrevet i Sådan deles en gæstlaptops skærm ved hjælp

af Lync klientsoftware øverst.
2. Klik på Præsentation

, vælg PowerPoint, og del derefter PowerPoint-filen.

BEMÆRK
Du kan kun skrive eller tegne på PowerPointfilen mens du deler en bestemt fil, ikke
mens du deler et PowerPoint-program.
3. Klik på Indhold, og vælg derefter Overtag som præsentationsvært (på konsollen).
ELLER
Tryk på tilstandspanelet (op- eller nedpil), og tryk derefter på Ja når du bliver bedt om at
tage over som studievært (på interaktive fladskærme).
4. Tryk på tilstandspanelet, tryk på Anmærk, og skriv eller tegn derefter med fingeren eller
en af de interaktive fladskærmes penne.
5. Tryk på Stop præsentation på gæstelaptoppen når du er færdig.
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Tilslutning af en lokalecomputer
Før du tilslutter en lokalecomputer til dit lokalesystem, skal en administrator aktivere Lokale
PC-visning-funktionen som beskrevet i SMART Room System til Lync administratorens

vejledning (se Ressourcer for administratorer på side 10). Du kan så dele lokalecomputerens
skærm ved at trykke på de relevante knapper på konsollen.
BEMÆRK
Den lokale PC-visningsfunktionen er kun tilgængelig i versioner 15.10 og senere af Lync
Room System softwaren.

Sådan deles lokalecomputerens skærm, når du er i et møde
1. Sørg for at lokalecomputeren er tilsluttet til lokalesystemet og at lokalecomputerens
videoport er aktiv.
2. Tryk på Indhold på konsollen.
3. Tryk på Desktop/enhed, og tryk derefter på Start præsentation.
Lokalecomputerens skærm vises på en af de interaktive fladskærme.
4. Tryk på Desktop/enhed, og tryk derefter på Stop præsentation når du er færdig.
Sådan deles lokalecomputerens skærm, når du ikke er i et møde
1. Sørg for at lokalecomputeren er forbundet til lokalesystemet ved hjælp af
videoledningssamlingens HDMI-kabel eller VGA-kabel.
2. Tryk på Lokale PC-visning

på konsollen.

Lokalecomputerens skærm vises på en af de interaktive fladskærme.
3. Tryk på Lokale PC-visning

når du er færdig.

Brug af SMART Room System USB-bro
SMART Room System USB-bro er en inkluderet del af lokalesystemet (se SMART Room

System USB-bro på side 5).
Når det kombineres med videoledningssamlingen, gør SMART Room System USB-broen dig i
stand til at tilslutte bærbare computere eller en lokalecomputer til lokalesystemet. Når du
tilslutter SMART Room System USB-broen til computeren, kan de interagere med computeren
ved at trykke på den interaktive fladskærms overflade.
BEMÆRK
SMART Room System USB-broen kræver Lync Room System-software 15.11 eller nyere.
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Installering af software for SMART Room System USB-bro
SMART anbefaler at du installerer de seneste versioner af SMART Meeting Pro® PE software,
SMART Ink™ og SMART Produktdrivere på alle computere, som du har til hensigt at forbinde til
SMART Room Systemet ved hjælp af SMART Room System USB-broen:
Denne software giver dig mulighed for at drage fuld fordel af de interaktive fladskærmes
funktioner: Du kan interagere med programmer ved at røre dem og skrive eller tegne med
digitalt blæk over indhold.
VIGTIGT
Hvis du har en Mac-computer, skal du installere SMART Produktdrivere for at bruge din
computer med SMART Room System USB-broen.

Sådan henter og installerer du de nyeste versioner af SMART-softwaren
1. Gå til smarttech.com/downloads.
2. Klik på Vælg en version under SMART Meeting Pro PE (Personal Edition) software , og
vælg derefter den nyeste version til operativsystemet du bruger.
3. Klik på Download, og gem derefter installationsprogrammet til en midlertidig placering på
din computer.
4. Dobbeltklik på installationsprogrammet.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere SMART-softwaren.
VIGTIGT
Hvis du har en Mac-computer, skal du downloade og installere den nyeste version af
SMART Produktdrivere. Gentag trin 1 til 5, klik på Vælg en version under SMART

Produktdrivere i trin 2.

Tilslutning af en computer ved hjælp af SMART Room System USBbro
Når du har installeret SMART software på din computer, kan du slutte den til lokalesystemet
ved hjælp af SMART Room Systems USB-broen. Proceduren herfor afhænger af, om Lokale
PC-visning er aktiveret (se Tilslutning af en lokalecomputer på forrige side).
Sådan tilsluttes en computer, når Lokale PC-visning er deaktiveret
1. Forbind computeren til lokalesystemet ved hjælp af videoledningssamlingens HDMIkabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-broen.
2. Hvis konsollen spørger, om du vil dele din skærm, skal du trykker du på Ja.
3. Hvis det er nødvendigt, så orienter touch (se Orientering af touch på næste side).
4. Interager med computeren ved at røre den interaktive fladskærm.
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5. Afbryd videoledningssamlingens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System
USB-broen fra den bærbare computer, når du er færdig.
Sådan tilsluttes en computer, når Lokale PC-visning er aktiveret og du er i møde
1. Forbind computeren til lokalesystemet ved hjælp af videoledningssamlingens HDMIkabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-broen.
2. Tryk på Indhold på konsollen.
3. Tryk på Desktop/enhed, og tryk derefter på Start præsentation.
4. Hvis det er nødvendigt, så orienter touch (se Orientering af touch nederst).
5. Interager med computeren ved at røre den interaktive fladskærm.
6. Tryk på Desktop/enhed, og tryk derefter på Stop præsentation når du er færdig.
Sådan tilsluttes en computer, når Lokale PC-visning er aktiveret og du ikke er i et møde
1. Forbind computeren til lokalesystemet ved hjælp af videoledningssamlingens HDMIkabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-broen.
2. Tryk på Lokale PC-visning

på konsollen.

3. Hvis det er nødvendigt, så orienter touch (se Orientering af touch nederst).
4. Interager med computeren ved at røre den interaktive fladskærm.
5. Tryk på Lokale PC-visning

når du er færdig.

Orientering af touch
Du skal orientere tryk på hver computer, som du forbinder til lokalesystemet ved hjælp af
SMART Room System USB-broen. Proceduren for at orientere touch varierer, afhængigt af om
SMART Produktdrivere er installeret på computeren.
Du skal muligvis gentages orienteringsproceduren på et senere tidspunkt, hvis touch ikke er
nøjagtigt. Dette kan ske hvis du ændrer opløsningen på computeren, eller tilslutter en anden
computer til lokalesystemet.
Sådan orienterer du touch når SMART Produktdrivere er installeret
1. Sørg for, at computeren er forbundet til lokalesystemet.
2. Tryk på ikonet SMART Board

i meddelelsesområdet (Windows-operativsystemer)

eller Mac-menubjælken (Mac OS X operativsystemsoftware), og vælg derefter Orienter.
Orienteringsskærmen vises på den interaktive fladskærm.
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BEMÆRKNINGER
o

Hvis du tilslutter en computer, der er konfigureret til at duplikere den stationære pc
på flere skærme, vises orienteringsskærmen på både den interaktive fladskærm
og computerens skærm.

o

Hvis du tilslutter en computer, der er konfigureret til at udvide skrivebordet over
flere skærme og orienteringsskærmen vises på computerens skærm i stedet for
den interaktive fladskærm, skal du trykke på MELLEMRUM indtil
orienteringsskærmen vises på den interaktive fladskærm.

3. Følg instruktionerne på skærmen for at orientere touch.
Sådan orienteres touch når SMART Produktdrivere ikke er installeret (kun Windowsoperativsystem)
BEMÆRK
Denne procedure varierer alt efter versionen af Windows-operativsystemet, som du bruger
og dine systempræferencer.
1. Sørg for, at computeren er forbundet til lokalesystemet.
2. Åbn Kontrolpanel.
3. Klik på Hardware og lyd , og tryk derefter på Indstillinger for Tablet PC.
Dialogboksen Indstillinger for Tablet PC vises.
4. Vælg den rigtige skærm på listen Skærme , og tryk derefter på Kalibrer.
Dialogboksen Kalibrer inputskærme til pen eller touch vises.
5. Tryk på Touch-input.
Orienteringsskærmen vises.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at orientere touch.
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Fejlfinding
I de fleste situationer, bør lokalesystemet enten være tændt eller tændes automatisk, når du
først kommer ind i lokalet. Hvis hele lokalesystemet eller nogen af 
dets komponenter ikke er
tændt eller ikke kører som forventet, skal du kontakte administratoren for at få hjælp. Din
administrator kan henvise til kapitlet om fejlfinding i Administratorvejledningen for SMART

Room System til Lync for oplysninger om, hvordan man foretager fejlfinding af lokalesystemet
(se Ressourcer for administratorer på side 10).
Følgende tabeller beskriver problemer, der kan opstå, når du bruger dit lokalesystem, og
løsninger til disse problemer:
Problem

Løsning

Softwarekalenderen til Lync Room System
vises ikke på konsollen og de interaktive
fladskærme, eller kalenderen tilkendegiver at
lokalet er ledigt i 24 timer, når du ved at det er
blevet reserveret til møder.

Der er et problem med forbindelsen mellem lokalesystemet, og din
organisationens Microsoft Exchange-server. Kontakt din administrator
for at få hjælp.

Kameraet er tændt, men optager ikke video.

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

Fjerndeltagere hører ingen lyd fra lokalet.

Sørg for at mikrofonerne ikke er slået fra.

Du kan høre lyd fra fjerndeltagerne, men den
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.

Du kan ikke høre lyd fra fjerndeltagere.

Skru op for lydstyrken ved hjælp af konsollen (se Administration af
møder ved brug af konsollen på side 13).

Du er ikke i stand til at skrive eller tegne med
digitalt blæk over en PowerPoint-fil.

Sørg for at du deler PowerPoint-filen (og ikke skærmen, en del af
skærmen eller PowerPoint-programmet) og at der er givet tilladelse,
således at enten dig eller alle kan skrive eller tegne hen over filen.
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KAPITEL 5
FEJLFINDING

Problem

Løsning

Videoinput fra en tilsluttet gæstelaptop eller
lokalecomputer ikke vises på de interaktive
fladskærme.

Gør følgende:
l

l

l

Sørg for, at HDMI-kablet eller VGA-kablet fra
videoledningssamlingen er forbundet korrekt til computeren.
Sørg for, at enhed du tilslutter til lokalesystemet ikke bruger
HDCP.
For bærbare computere:
o Sørg for, at laptoppens eksterne skærmstik er aktiveret.
BEMÆRK
Afhængigt af laptoppen er det eksterne skærmstik
måske aktiveret automatisk, eller ved at trykke på en
tast på tastaturet. Se dokumentationen til laptoppen for
at få instruktioner.
o

l

Touch fungerer ikke for en tilsluttet
gæstelaptop eller lokalecomputer.

Hvis konsollen spørger, om du vil dele din skærm med alle
i mødet, trykker du på Ja.

For lokalecomputere:
o Sørg for, at lokale PC-visningsfunktionen er aktiveret (se
Tilslutning af en lokalecomputer på side 21).
o På konsollen, tryk på Indhold, Start præsentation og
derefter Start præsentation (hvis du er i et møde) eller
Lokale PC-visning (hvis du ikke er i et møde).

Gør følgende:
l

l

l

Kontroller, at SMART Room System USB-broen er korrekt
tilsluttet computeren.
Sørg for at den nødvendige software er installeret på
computeren (se Installering af software for SMART Room
System USB-bro på side 22).
Orienter touch (se Orientering af touch på side 23).

BEMÆRK
Hvis du støder på et problem, der ikke findes i ovenstående tabel, 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).
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Bilag A

Støtte til brugere med særlige
behov
Lync Room System software omfatter følgende funktioner til at yde støtte til brugere med
særlige behov:
l

Temaer med stor kontrast

l

Skærmoplæser

l

Skærmforstørrerer

Sådan anvender du et tema med stor kontrast
1. Tryk på Indstillinger på konsollen.
2. Tryk på Mørkt tema for at anvende et tema med stor kontrast med lys tekst og grafik på
en mørk baggrund.
ELLER
Tryk på Lyst tema for at anvende et tema med stor kontrast med mørk tekst og grafik på
en lys baggrund.
Lync Room System software vises i det valgte tema.
BEMÆRKNINGER
o

Nogle funktioner, herunder tilgængelighed af blækfarve, opfører sig anderledes,
når du anvender et tema med høj kontrast.

o

For at vende tilbage til standardindstillingerne, skal du trykke på Indstillinger på
konsollen, og derefter trykke på Standardtema.

Sådan bruger du skærmoplæseren
1. Kontroller at højttalerne er tilsluttet og fungerer korrekt.
2. Tryk på Indstillinger på konsollen, og tryk derefter på Start oplæser.
Dialogboksen Microsoft Oplæser vises.
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BILAG A
STØTTE TIL BRUGERE MED SÆRLIGE BEHOV

3. Indstil reguleringerne i dialogboksen Microsoft Oplæser.
TIP
For yderligere oplysninger om funktionerne i dialogboksen Microsoft Oplæser , tryk på
Hurtig hjælp.
4. Brug skærmoplæseren til at læse tekst på skærmen.
Sådan bruger du skærmforstørrelse
1. Tryk på Indstillinger på konsollen, og tryk derefter på Start forstørrelsesglas.
Værktøjslinjen Forstørrelsesglas vises.
2. Indstil reguleringerne i dialogboksen Forstørrelsesglas.
TIP
For mere information om knapperne på værktøjslinjen Forstørrelsesglas , skal du trykke
på Hjælp

.

3. Brug skærmforstørrelse til at forstørre tekst og grafik på skærmen.
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Bilag B

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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