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Viktig informasjon
ADVARSEL
l

Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt romsystemet kan
medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.

l

Kontroller at installasjonen overholder lokale bygnings- og elektrisitetsstandarder.

l

Romsystemets komponenter skal ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for
elektrisk sjokk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også
annullere garantien.

l

Stå ikke (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til romsystemet. Monter
heller romsystemet i egnet høyde.

l

For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, må ikke romsystemet utsettes for
regn eller fuktighet.

l

Hvis romsystemet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren bruker
reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med samme
egenskaper som de originale.

l

Påse at eventuelle kabler som er strukket over gulvet til romsystemet er ordentlig
buntet sammen og merket for å unngå snublefare.

l

Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige
spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens
ikke dekkes av garantien.

l

Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre
elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien

l

Bruk kun forlengelseledninger og stikkontakter som er anbefalt å bruke sammen med
romsystemets polariserte kontakt.

l

Bruk strømkablene som følger med romsystemet. Kontakt din forhandler om strømkabel
ikke følger med. Bruk kun strømkabler som samsvarer med uttakets
vekselstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder.

l

Hvis glasset er knust, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles
varsomt når de kastes for å unngå skader.

l

Du må ikke flytte eller montere de interaktive flatpanelene ved å feste et tau eller en
vaier i håndtakene. De interaktive flatpanelene er tunge og svikt i tau, vaier eller
håndtak kan føre til personskader.

l

Bruk monteringsutstyr levert av SMART eller utstyr som er laget for å støtte vekten av
romsystemet på en hensiktsmessig måte.
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l

Koble alle strømkabler til romsystemet fra vegguttaket og få hjelp fra kvalifiserte
fagpersoner når følgende skjer:

ii

o

Strømkabelen eller pluggen er skadet

o

Væske søles på noen av romsystemets komponenter

o

Gjenstander faller inn i noen av romsystemets komponenter

o

Noen av komponentene mistes

o

Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått

o

Romsystemet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene
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KAPITTEL 1
VELKOMMEN

Om denne veiledningen
Denne veiledningen introduserer deg til nøkkelfunksjoner og komponenter i
SMART Room System og forklarer hvordan du bruker disse funksjonene og komponentene
under Lync-møter.
Denne veiledningen er beregnet på personer som bruker romsystemet. Annen
dokumentasjon og ressurser er tilgjengelig for de som installerer og administrerer
romsystemet.

Om romsystemet
SMART Room System inneholder ett eller to interaktive SMART Board®-flatpaneler, en Lyncenhet, en bordkonsoll, et HD-kamera, mikrofoner, høyttalere og kabler for bruk med en valgfri
datamaskin.
Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble
deg til andre deltakere eller møterom med ett enkelt trykk på konsollen eller de interaktive
flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på de interaktive flatpanelene ved å bruke
tavlefunksjonen, eller koble til en valgfri datamaskin for å dele datamaskinskjermen og filer
med andre deltakere og møterom i sanntid.

Funksjoner
SMART Room System inkluderer følgende funksjoner:
Integrering med Lync
Romsystemet integrerer med din organisasjons eksisterende Lync-infrastruktur og gjør det
mulig for at du kan planlegge møter, bli med i møter eksternt og dele Microsoft PowerPoint®filer ved bruk av Lync-klientprogramvaren som allerede er installert på datamaskinen din.
Enkel oppstart
Når romsystemet slås på, viser konsollen og de interaktive flatpanelene møterommets
tidsskjema, inkludert når møterommet er reservert og når det er ledig. Du kan starte et planlagt
møte ved å trykke på møtets felt i tidsskjemaet på enten konsollen eller de interaktive
flatpanelene.
Du kan også starte ad hoc-møter eller tavleøkter med et enkelt trykk på konsollen eller de
interaktive flatpanelene.
Automatisk deling av video og lyd
Når du starter eller blir med i møter, deler romsystemet video og lyd automatisk uten at du må
stille inn noe manuelt. Romsystemet har et HD-kamera, mikrofoner og høyttalere, så du kan se
og høre eksterne deltakere.
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Samarbeid
Ved å bruke Lync Room System-programvarens tavlefunksjon, kan du skrive eller tegne
notater på de interaktive flatpanelene og dele det automatisk med eksterne deltakere. Du kan
også skrive eller tegne over PowerPoint-filer som kommer vedlagt det planlagte møtet, samt
koble til en bærbar datamaskin eller en romdatamaskin for å samhandle med
datamaskinskjermene.
Nærværssansing
De interaktive flatpanelene har nærværssensorer på rammen som sanser personer opp til 5
meter unna og automatisk slår romsystemet på. Hvis rommet ikke brukes i en gitt tidsperiode,
vender romsystemet tilbake til ventemodus.

Komponenter
Romsystemet inkluderer følgende hovedkomponenter:
Delenr.

Beskrivelse

Romstørrelser

SBID 8055i-G5

Interaktivt SMART Board 8055i-flatpanel

Ekstra lite
Mellomstort med doble
paneler (x2)

SBID 8065i-G5

Interaktivt SMART Board 8065i-G5flatpanel

Liten

Interaktivt SMART Board 8084i-G4flatpanel

Middels

AM70-L

Lync-enhet

Alle

CP311

Konsoll

Alle

CAM301

Kamera

Alle

MIC500

Bordmikrofoner

Alle

MIX500

Lydprosessor

Alle

CSR500

Høyttalere

Alle

1019403

Videotilkoblingssele

Alle

SRS-USB-bridge

SMART Room System USB-bridge

Alle

SBID 8084i-G4

Stort (x2)

Ekstra stort (x2)

NOTATER
l

Denne veiledningen gir et innblikk i romsystemene som bruker interaktive
SMART Board 8055i-G5-, 8065i-G5- og 8084i-G4-flatpaneler. For mer informasjon om
romsystemene som bruker interaktive SMART Board 8055i- eller 8070i-G4-flatpaneler,
se SMART Room System for Lyncs konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning
(smarttech.com/kb/170450).

l

3

Andre, mindre viktige komponenter beskrives på andre steder i veiledningen.
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Interaktive SMART Board-flatpaneler
Interaktive SMART Board-flatpaneler bruker SMARTs
egenutviklede DViT®-teknologi (Digital Vision Touch) på en
16:9 LCD-skjerm med e-LED-baklys. Med DViT-teknologien kan
du gjøre følgende:
l

Samhandle med innhold ved å trykke på det med fingrene

l

Skriv med digitalt blekk ved hjelp av fingrene eller en av
de vedlagte pennene

l

Viske bort digitalt blekk ved bruk av hendene, håndflatene
eller det medfølgende viskelæret

I løpet av et møte kan de interaktive flatpanelene vise video, delte PowerPoint-filer og video
fra valgfrie datamaskiner som er tilkoblet. I tillegg kan du bruke tavlefunksjonen til å ta opp og
dele notater.
For informasjon om hvilken interaktiv flatpanelmodell som inkluderes med romsystemet ditt og
forskjellene mellom disse modellene, se Sammenligne romstørrelser på side 6.
MERKNAD
USB-kontakten nederste i venstre hjørne av det interaktive SMART Board 8055i-G5- og
8065i-G5-flatpanelet fungerer ikke i romsystemer.
Lync-enhet
Lync-enheten inkluderer Lync Room System-programvaren samt SMART Product Drivers. Du
kan bruke Lync Room System-programvaren til å starte, bli med i og administrere møter og
koble til andre via organisasjonens Lync-infrastruktur. SMART Product Drivers muliggjør
berøringsfunksjonene for de interaktive flatpanelene og drift av romsystemets komponenter.
I romsystemer som bruker interaktive SMART Board 8055i-G5- og 8065i-G5-flatpaneler er
Lync-enheten installert i en innkapsling montert på veggen bak det venstre interaktive
flatpanelet.
I romsystemer som bruker interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpaneler er Lync-enheten
installert i et spor på bunnen av det venstre interaktive flatpanelet.
Konsoll
Konsollen er romsystemets primære skjerm. Du kan bruke den til å få tilgang til og
styre funksjonene i Lync Room System-programvaren under møter.
Konsollen er vanligvis plassert på møteromsbordet. I likhet med de interaktive
flatpanelene har konsollen en 16:9 LCD-skjerm med berøringsteknologi, og du
kan samhandle med knapper og andre kontroller ved å trykke på dem.
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Kamera
HD-kameraet spiller inn video av rommet automatisk i løpet av møter. Du kan
stoppe videoen midlertidig eller lukke kameraet for å holde møtet privat.
I de fleste møterom sørger digital panorering, helling og zooming (DPTZ) og
kameraets 109° synsfelt for at alle møtedeltakerne er synlige uansett hvor de befinner seg i
møterommet.
I rom med ett interaktivt flatpanel, er kameraet installert på toppen av det interaktive
flatpanelet. I rom med to interaktive flatpaneler, er kameraet installert mellom de interaktive
flatpanelene.
Bordmikrofoner og lydprosessor
Bordmikrofonene spiller av lyd automatisk i løpet av møter. Du kan dempe
mikrofonene midlertidig for å holde noe privat.
Romsystemet kommer med to bordmikrofoner. Organisasjonen din kan kjøpe
ekstra bordmikrofoner (se Ekstra bordmikrofoner på neste side).
Høyttalere
Høyttalerne overfører lyd fra eksterne deltakere i løpet av et møte. Romsystemets
lydbehandlingsfunksjoner eliminerer ekko og lydfeedback.
Høyttalerne er montert på hver side av de interaktive flatpanelene.

Videotilkoblingssele
Når du kobler videotilkoblingsselens HDMI®-kabel eller VGA-kabel til en datamaskin og videre
til en skjerm, vises datamaskinens video på et interaktivt flatpanel og deles med eksterne
deltakere.
Kontaktene for videotilkoblingsselens er vanligvis plassert på møteromsbordet.
SMART Room System USB-bridge
Ved kombinering av videotilkoblingsselen og SMART Room System USB-bridge kan du koble
bærbare datamaskiner eller en romdatamaskin til romsystemet. Hvis du også kobler SMART
Room System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved å
berøre overflaten på det interaktive flatpanelet.
SMART Room System USB-bridge kontakt er vanligvis plassert på møteromsbordet.
For ytterligere informasjon, se Bruke SMART Room System USB-bridge på side 21.
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Tilbehør
Valgfritt tilbehør for SMART Room System inkluderer følgende:
l

Ekstra bordmikrofoner

l

Veggstativsett
MERKNAD

For tilbehørsdelenumre og bestillingsinformasjon, se spesifikasjonene (se Ressurser for

beslutnignstakere på side 9).
Ekstra bordmikrofoner
Romsystemet kommer med to bordmikrofoner. Ved behov kan
organisasjonen din kjøpe og koble til opp til tre ekstra bordmikrofoner til
hvert av romsystemene slik at dere totalt kan ha opp til fem bordmikrofoner.
Veggstativsett
Veggstativsettet inkluderer et veggstativ for hvert interaktivt
flatpanel i romsystemet og en ledningsbane. Veggstativet
overfører noe av vekten fra veggen til gulvet og kreves for vegger
av metall som ikke kan støtte hele vekten til det interaktive
flatpanelet. Ledningsbanen dekker til ledninger som går over
gulvet fra de interaktive flatpanelene til møteromsbordet.

Sammenligne romstørrelser
SMART Room System kommer i seks størrelser. Denne delen beskriver hovedforskjellene
blant disse størrelsene.
Ekstra lite rom (SRS-LYNC-XS)
Tilsiktet bruk:

Ekstra små møterom (ca. fire
personer)
9 m²

Skjermtype:

Ett interaktivt SMART Board
8055i-G5-flatpanel

Skjermstørrelse
(diagonalt):

54 1/2"

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-SINGLE
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Lite rom (SRS-LYNC-S-G5)
Tilsiktet bruk:

Små møterom (ca. seks
personer)
14 m²

Skjermtype:

På interaktivt SMART Board
8065i-G5-flatpanel

Skjermstørrelse
(diagonalt):

163,9 cm

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-SINGLE

Medium rom (SRS-LYNC-M)
Tilsiktet bruk:

Mellomstore møterom (ca.
12 personer)
19 m²

Skjermtype:

Ett interaktivt SMART Board
8084i-G4-flatpanel

Skjermstørrelse
(diagonalt):

84"

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-SINGLE

Mellomstort rom med doble paneler
(SRS-LYNC-M-DUAL)
Tilsiktet bruk:

Mellomstore møterom (ca.
12 personer)
19 m²

Skjermtype:

To interaktive SMART Board
8055i-G5-flatpaneler

Skjermstørrelse
(diagonalt):

2 × 54 1/2"

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-DUAL
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Store rom (SRS-LYNC-L-G5)
Tilsiktet bruk:

Store møterom (ca. 16
personer)
28 m²

Skjermtype:

To interaktive SMART Board
8065i-G5-flatpaneler

Skjermstørrelse
(diagonalt):

2 × 64 1/2"

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-DUAL

Ekstra store rom (SRS-LYNC-XL)
Tilsiktet bruk:

Ekstra store møterom (ca.
20 personer)
37 m²

Skjermtype:

To interaktive SMART Board
8084i-G4-flatpaneler

Skjermstørrelse
(diagonalt):

2 × 84"

Valgfritt
veggstativsett:

WSK-DUAL

MERKNAD
Andre, mindre forskjeller beskrives gjennom hele denne veiledningen.

Ressurser for brukere
I tillegg til denne veiledningen, vil SMART gjøre andre ressurser tilgjengelig for
SMART Room System-brukere.

Bordveiledning
Romsystemet kommer med en bordveiledning som du kan legge på møteromsbordet for å
hjelpe brukerne av romsystemet. Bordveiledningen inkluderer grunnleggende informasjon om
bruken av romsystemet.

Opplæring
Lync Meeting Room-programvaren inkluderer et opplæringsprogram som forklarer hvordan du
bruker programvaren. Du åpner opplæringsprogrammet ved å trykke på Åpne opplæringknappen på de interaktive flatpanelene.
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Opplæring
Opplæringsnettstedet for SMART (smarttech.com/trainingforbusiness) inkluderer et bredt
utvalg av opplæringsmateriale som du kan lese når du lære hvordan man bruker romsystemet.

Støttesenter og kunnskapsbase
Støttesenteretsmarttech.com/support) inneholder et dokumentbibliotek, inkludert denne
guiden og en kunnskapsbase som du kan søke etter løsninger for problemer du har med
romsystemet.

Ressurser for andre
SMART tilbyr ressurser for beslutningstakere, installatører, brukere og administratorer av
SMART Room System.

Ressurser for beslutnignstakere
Beslutningstakere kan se i nettsiden til SMART Room System (smarttech.com/smartroom) for
generell informasjon om romsystemer og spesifikasjoner for detaljert informasjon om
spesifikke produkter.
Produkt

Spesifikasjoner

SMART Room System for Lync for ekstra små rom

smarttech.com/kb/170821

SMART Room System for Lync for små rom

smarttech.com/kb/170822

SMART Room System for Lync for mellomstore rom

smarttech.com/kb/170448

SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble
paneler

smarttech.com/kb/170823

SMART Room System for Lync for store rom

smarttech.com/kb/170824

SMART Room System for Lync for ekstra store rom

smarttech.com/kb/170659

SMARTs veggstativsett for interaktive SMART Board-flatpaneler smarttech.com/kb/170526

Ressurser for installatører
Installatører kan lese i installasjonveiledningene som kommer vedlagt med romsystemet ved
installering av produktet. PDF-versjoner av installasjonsveiledningene er tilgjengelige for
nedlasting.
Produkt

Installasjonsanvisninger

SMART Room System for Lync for ekstra små rom

smarttech.com/kb/170857

SMART Room System for Lync for små rom

smarttech.com/kb/170860

SMART Room System for Lync for mellomstore rom

smarttech.com/kb/170467
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Produkt

Installasjonsanvisninger

SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble
paneler

smarttech.com/kb/170858

SMART Room System for Lync for store rom

smarttech.com/kb/170859

SMART Room System for Lync for ekstra store rom

smarttech.com/kb/170658

SMARTs veggstativsett for interaktive SMART Board-flatpaneler smarttech.com/kb/170466
SMARTs ledningsbane for SMART Room Systemer

smarttech.com/kb/170465

Oppgraderingssett for bordmikrofon for SMART Room System
for Lync

smarttech.com/kb/170560

Ressurser for administratorer
Romsystem-administratorer kan se Konfigurasjonsveiledningen for SMART Room System som
kom med romsystemet for å hjelpe med forberedelsene før installasjonen og deretter for å
stille det inn etter installasjonen. Hvis administratorene ikke lenger har denne veiledningen,
kan de laste ned en PDF-versjon fra smarttech.com/kb/170820.
Etter installering og konfigurasjon, kan administratorene også se i SMART Room System for

Lyncs administratorveiledning (smarttech.com/kb/170819) for mer informasjon om
administrering og vedlikehold av romsystemet.
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Dette kapittelet inneholder en oversikt over planlegging og det å holde møter ved bruk av
SMART Room System og Lync Room System-programvaren.

Planlegge møter
Med Microsoft Outlook på datamaskinen kan du planlegge Lync-møter og bestille SMART
Room System som en ressurs.
Slik planlegger du et nytt Lync-møte:
1. Start Outlook, og klikk deretter på Kalender.
2. Klikk på Hjem, og klikk deretter på Nytt Lync-møte.
MERKNAD
Hvis du har en eldre versjon av Lync-programvare, vil denne knappen hete Nytt

elektronisk møte .
Et nytt Lync-møte åpnes.
3. Velg en dato og et klokkeslett for møtet, skriv inn et emne og detaljer, og legg deretter til
deltakere og romressursen.
4. Hvis aktuelt, kan du endre møtealternativene:
a. Klikk på Alternativer for møte.
Dialogboksen Alternativer for Lync-møte vises.
b. Endre møtealternativene.
MERKNAD
Kontrollene i denne dialogboksen varierer avhengig av hvordan organisasjonen
din har konfigurert Lync Server.
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c. Klikk OK.
5. Send møteinvitasjoner til deltakere og ressurser.
Slik konverterer du et eksisterende møte til et Lync-møte:
1. Start Outlook, og klikk deretter på Kalender.
2. Finn møtet i kalenderen, og dobbeltklikk det.
Møtet åpnes.
3. Klikk på Avtale, og klikk deretter på Lync-møte.
MERKNAD
Hvis du har en eldre versjon av Lync-programvare, vil denne knappen hete Nettmøte .
4. Legg til romsystemet som en ressurs.
5. Send møteoppdateringen til deltakere og ressurser.

Starte møter
Romsystemets interaktive flatpaneler har to nærværssensorer på rammene som sanser
personer opp til 5 meter unna. Når sensorene sanser personer i rommet, slår romsystemet seg
på.
Hvis nærværssensorene er deaktivert, kan du slå romsystemet på manuelt ved å trykke på
knappen Standby

(interaktive SMART Board 8055i-G5- og 8065i-G5-flatpaneler) eller

knappen Strøm/ventemodus

(interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpaneler) på det fremre

kontrollpanelet på hvert interaktivt flatpanel.
Når romsystemet slås på, viser de interaktive flatpanelene og konsollen romsystemets
tidsskjema som et sett med firkanter:
l

Når romsystemet er reservert for et møte, vises møtedetaljene og Bli med i firkanten.

l

Når romsystemet er tilgjengelig, vises Ledig i firkanten.
MERKNAD

Hvis romsystemets tidsskjema ikke vises eller oppdateres på riktig måte, kan det ha
oppstått et problem med tilkoblingen mellom Lync Room System-programvaren og
Microsoft Exchange-serveren (se Feilsøking på side 25).
Du kan bli med i et planlagt møte når romsystemet er reservert, eller du kan opprette et ad
hoc-møte når romsystemet er ledig.
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Slik blir du med i et planlagt møte:
1. Trykk på firkanten til møtet på enten de interaktive flatpanelene eller konsollen.
MERKNAD
Tidsskjemaet viser kun møter der romsystemet har blitt lagt til som en ressurs.
TIPS
Hvis du inkluderte romsystemet som en kilde, men stilte ikke inn møte til et Lync-møte,
trykk Jeg glemte å lage dette som et Lync-møte,og deretter trykk Send og start møte
for å stille møtet om til et Lync-møte og sende deltagerne en invitasjon (Lync Room
System-programvare 15.12.01 og nyere).
2. Hvis møtet er privat, skriver du inn innloggingsadresse, brukernavn og passord i
tekstboksene, og deretter klikker du på Bli med.
Konsollen viser et sett med faner for å administrere møtet (se Administrere møter ved

bruk av konsollen nedenfor). De interaktive flatpanelene viser videoer fra opp til fem
tilkoblede deltakere i et galleri.
Slik oppretter du et ad hoc-møte:
1. Trykk på Møt nå på konsollen.
2. Legg deltakere til i møtet.
3. Trykk på Start møte.
Konsollen viser et sett med faner for å administrere møtet (se Administrere møter ved

bruk av konsollen nedenfor). De interaktive flatpanelene viser videoer fra tilkoblede
deltakere i et galleri.
TIPS
Hvis Lync-infrastrukturen støtter tilkobling via POTS, kan du trykke på Talltastatur og
bruke talltastaturet til å ringe en person som bruker romsystemet. For å konvertere
taleanropet til et videomøte, trykk på Start Video og deretter Inviter flere personer.

Administrere møter ved bruk av konsollen
Konsollen lar deg administrere møtet og funksjonene i romsystemet. Hvis du planla et møte, vil
du vanligvis sitte foran og betjene konsollen i løpet av møtet.
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I løpet av møtet kan du vise og bruke følgende faner på konsollen:
Kategori

Innhold

Innhold

Navnet på deltakeren som
presenterer nå og
innholdet som er lastet
opp til møtet, inkludert
PowerPoint-filer og
tavleøkter

Deltakere

En liste over deltakerne i
møtet

Handlinger
l

l

l

MERKNAD
Ingen deltakerliste vises
dersom det finnes mer
enn 30 deltakere i
møtet.
l

l
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Trykk på et innholdselement, og klikk
deretter på Start presentasjon for å
presentere elementet.
Trykk på Avslutt presentasjon når du er
ferdig.
Trykk på en deltakers navn og velg
deretter ønsket alternativ fra menyen:
o

Slå deltakerens lyd av og på

o

Fest deltakerens video til galleriet
slik at den alltid er synlig

o

Lås eller lås opp rampelyset på
deltakeren

o

Fjern deltakeren fra møtet

Trykk på Inviter flere personer for å
invitere flere deltakere.
Trykk på Demp publikum for å slå av
lyden for alle deltakere bortsett fra for
deltakeren som presenterer nå.
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Kategori

Innhold

Visning

Visningsalternativer for
romsystemets interaktive
flatpaneler

Handlinger
l

l

l

Direktemeldinger Direktemeldinger (DM-er)
som deles under møtet

Velg ett av følgende alternativene hvis
du bruker et romsystem med ett
interaktivt flatspanel:
o

Galleri og innhold for å vise
galleriet og delt innhold

o

Galleri for å bare vise galleriet

o

Presentasjon for å bare vise delt
innhold

o

Foredragsholder for å bare vise
foredragsholderens video

o

Foredragsholder og innhold for å
vise foredragsholderens video og
delt innhold

Velg ett av følgende alternativer hvis du
bruker et romsystem med to interaktive
flatpaneler:
o

Galleri og innhold for å vise
galleriet på ett interaktivt flatpanel
og delt innhold på det andre
interaktive flatpanelet

o

Foredragsholder for å vise
foredragsholderens video på ett
interaktivt flatpanel og delt innhold
på det andre interaktive flatpanelet

o

Gallerivisning for å vise galleriet på
begge interaktive flatpaneler

Aktiver Forhåndsvis for å vise video fra
romsystemkameraet.
Trykk på inndatafeltet og bruk deretter
skjermtastaturet til å skrive en
direktemelding. Deltakere i møtet kan
se alle direktemeldinger.

I tillegg til fanene har konsollen en verktøylinje med følgende knapper:
Knapp

Framgangsmåte

Stopp video

Stopper møterommets video.

Sett samtalen på Stopper møtets video og demper lyden.
vent
Demp rom

Demper mikrofonene i møterommet.

Høyttaler av

Demper høyttalerne i møterommet.

Romvolum

Flytt glidebryteren for å justere volumet.
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Knapp

Framgangsmåte

Talltastatur

Viser et numerisk tastatur for å bruke Lync Room System-programvarens
funksjoner (hvis Lync-infrastrukturen støtter POTS-bro).

Ny tavle

Opprett en ny tavlefil.

Send tavle i epost

Send tavlefilen i e-post

Forlat møte

Frakobler romsystemet fra Lync-møtet (se Avslutte møter nedenfor).

Avslutte møter
På slutten av møtet, trykk Forlat møtet på å konsollen for å koble romsystemet fra Lync-møtet.
Lync-møtet avsluttes når alle deltakerne har forlatt møtet.
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Innspille notater
Brukere kan skrive i, tegne i og viske ut digitalt blekk i en tavlefil med det interaktive
flatpanelets penner og viskelær. De kan også bruker fingrene til å skrive eller tegne digitalt
blekk og nevene eller håndflatene til å viske det ut.
I tillegg til å skrive, tegne og viske bort digitalt blekk, kan brukere flytte digitalt blekk og andre
objekter i tavlefilen og opprette flere tavlefiler.
Slik åpner du en tavlefil når du er i et møte:
1. Trykk på Ny tavle på konsollen eller på et av de interaktive flatpanelene.
2. Skriv eller tegn med digitalt blekk.
NOTATER
o

Eksterne deltakere ser tavleøkten i sanntid og kan legge til sine egne digitale
blekknotater.

o

Eksterne deltakere som bruker smarttelefoner eller andre mobile enheter til å
koble seg til møtet kan ikke vise tavleøkter, på grunn av begrensninger i Lyncklientprogramvaren når det gjelder slike enheter.

3. Trykk på Send tavle i e-post når du er ferdig for å sende tavlefilen via e-post.
Slik åpner du en tavlefil når du ikke er i et møte:
1. Trykk på Start tavle på konsollen eller ett av de interaktive flatpanelene.
2. Skriv eller tegn med digitalt blekk.
3. Trykk på Send tavle i e-post når du er ferdig for å sende tavlefilen via e-post.
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Koble til datamaskiner
Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingsselen
Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare
Koble til en romdatamaskin
Bruke SMART Room System USB-bridge
Installere programvare for SMART Room System USB-bridge
Koble en datamaskin til ved å bruke SMART Room System USB-bridge
Orientere berøring
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Du kan koble den bærbare gjestedatamaskinen eller en romdatamaskin til romsystemet og
dele datamaskinens skjerm under et møte.
NOTATER
l

Du kan kun dele datamaskinens skjer, ikke lyd.

l

Eksterne deltakere som bruker smarttelefoner eller andre mobile enheter til å koble
seg til møtet kan ikke vise delte datamaskinskjermer, på grunn av begrensninger i Lyncklientprogramvaren når det gjelder slike enheter.

Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp
av videotilkoblingsselen
Hvis videotilkoblingsselen ikke er koblet til en romdatamaskin (se Koble til en romdatamaskin
på side 21), kan du bruke selen til å koble til den bærbare datamaskinen din og dele skjermen.
MERKNAD
Sjermene til enheter som er HDCP-kompatible (High Definition Content Protection) kan ikke
deles.

Slik deler du en skjerm på en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingsselen:
1. Koble den bærbare gjestedatamaskinen til romsystemet ved bruk av
videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel.
2. Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen, trykker du på Ja.
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3. Koble fra videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel fra den bærbare
datamaskinen når du er ferdig.

Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp
av Lync-klientprogramvare
Du kan også dele skjermene på bærbare datamaskiner ved å bli med i et møte ved hjelp av
Lync-klientprogramvare på den bærbare datamaskinen.
Hvis du deler en PowerPoint-fil under et Lync-møte, kan andre brukere skrive på den delte
PowerPoint-filen.
Slik kobler man til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare
1. Bli med i møte på en bærbar gjestedatamaskinen ved bruk av Lync-klientprogramvare.
2. Hvis du er personlig til stede i møtet, trykker du på Ja når du blir bedt om å bekrefte at du
er i møterommet.
ELLER
Hvis du deltar i møtet fra et annet sted, trykker du på Nei når du blir bedt om å bekrefte at
du er i møterommet.
Slik skriver eller tegner du på en delt PowerPoint-fil:
1. Koble til en bærbar gjestedatamaskin som forklart i Slik kobler man til en bærbar

gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare oppe.
2. Klikk på Presentasjon

, velg PowerPointog del deretter PowerPoint-filen.

MERKNAD
Du kan skrive eller tegne på PowerPoint-filen kun når du deler en bestemt fil, ikke mens
du dele PowerPoint-programmet.
3. Klikk på Innhold, og velg deretter Overta som presenterer (på konsollen).
ELLER
Trykk på moduslinjen (opp- eller nedpil), og trykk deretter på Ja når du blir bedt om å ta
over som presentatør (på interaktive flatpaneler).
4. Trykk på moduslinjen, trykk på Noter, og deretter kan du skrive eller tegne ved hjelp av
fingeren eller en av pennene til det interaktive flatpanelet.
5. Trykk på Avslutt presentasjon på den bærbare gjestedatamaskinen når du er ferdig.
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Koble til en romdatamaskin
Før du kan koble til en romdatamaskin til romsystemet, må en administrator først aktivere
Room PC View-funksjonen som beskrevet i SMART Room System for Lync administrators

veiledning (se Ressurser for administratorer på side 10). Du kan deretter dele skjermen til
romdatamaskinen ved å trykke på de aktuelle kontrollene på konsollen.
MERKNAD
Room PC View-funksjonen er kun tilgjengelig i versjoner 15.10 og nyere av Lync Room
System-programvaren.

Slik deler du skjermen til romdatamaskinen når du er i et møte:
1. Kontroller at romdatamaskinen er koblet til romsystemet og at romdatamaskinens
videoport er aktiv.
2. Trykk på Innhold på konsollen.
3. Trykk på Skrivebord/Enhet, og trykk deretter på Start presentasjon.
Skjermen til romdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene.
4. Trykk på Skrivebord/Enhet, og trykk deretter på Avslutt presentasjon når du er ferdig.
Slik deler du skjermen til romdatamaskinen når du ikke er i et møte:
1. Kontroller at romdatamaskinen er koblet til romsystemet via videotilkoblingsselens HDMIkabel eller VGA-kabel.
2. Trykk på Room PC View

på konsollen.

Skjermen til romdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene.
3. Trykk på Room PC View

når du er ferdig.

Bruke SMART Room System USB-bridge
SMART Room System USB-bridge er en inkludert komponent i romsystemet (se

SMART Room System USB-bridge på side 5).
Ved kombinering av videotilkoblingsselen og SMART Room System USB-bridge kan du koble
dine bærbare datamaskiner eller en romdatamaskin til romsystemet. Hvis du også kobler
SMART Room System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved
å berøre overflaten på det interaktive flatpanelet.
MERKNAD
SMART Room System USB-bridge krever Lync Room System-programvare 15.11 eller nyere.

21

KAPITTEL 4
KOBLE TIL DATAMASKINER

Installere programvare for SMART Room System USB-bridge
SMART anbefaler at du installerer de siste versjonene av SMART Meeting Pro® PEprogramvare, SMART Ink™ og SMART-produktdrivere på alle datamaskinene du vil koble til
SMART-romsystemet ved hjelp av SMART Room System USB-bridge.
Med denne programvaren kan du dra full nytte av funksjonene til det interaktive flatpanelet: Du
kan samhandle med programmer ved å berøre dem og skrive eller tegne i digitalt blekk over
innholdet.
VIKTIG
Hvis du bruker en Mac-datamaskin, må du installere SMART-produktdrivere for å kunne
bruke datamaskinen med SMART Room System USB-bridge.

Slik laster du ned og installerer de siste versjonene av SMART-programvaren:
1. Gå til smarttech.com/downloads.
2. Klikk på Velg en versjon under SMART Meeting Pro PE (Personal Edition)-programvaren,
og velg deretter den siste versjonen av operativsystemet ditt.
3. Klikk på Last ned, og lagre deretter installasjonspakken til et midlertidig sted på
datamaskinen.
4. Dobbeltklikk på installasjonsprogrammet.
5. Følg anvisningene på skjermen for å installere SMART-programvaren.
VIKTIG
Hvis du har en Mac-datamaskin, må du først laste ned og installere den siste versjonen
av SMART Product Drivers. Repeter steg 1 til 5 og klikk på Velg en versjon under

SMART Product Drivers i steg 2.

Koble en datamaskin til ved å bruke SMART Room System USBbridge
Etter installering av SMART-programvare på datamaskinen din, kan du koble datamaskinen til
romsystemet til ved hjelp av SMART Room System USB-bridge. Prosedyren for å gjøre dette,
avhenger av om Room PC View-funksjonen er aktivert (se Koble til en romdatamaskin på
forrige side).
Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er deaktivert
1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller
VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen, trykker du på Ja.
3. Orienter berøring ved behov (se Orientere berøring på neste side).
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4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
5. Koble fra videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System
USB-bridge fra den bærbare datamaskinen når du er ferdig.
Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er aktivert og du er i et møte
1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller
VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Trykk på Innhold på konsollen.
3. Trykk på Skrivebord/Enhet, og trykk deretter på Start presentasjon.
4. Orienter berøring ved behov (se Orientere berøring nedenfor).
5. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
6. Trykk på Skrivebord/Enhet, og trykk deretter på Avslutt presentasjon når du er ferdig.
Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er aktivert og du er ikke i et møte
1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller
VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Trykk på Room PC View

på konsollen.

3. Orienter berøring ved behov (se Orientere berøring nedenfor).
4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
5. Trykk på Room PC View

når du er ferdig.

Orientere berøring
Du må orientere berøring på alle datamaskinene du kobler til romsystemet ved hjelp av
SMART Room System USB-bridge. Fremgangsmåten for å orientere berøring varierer
avhengig av om SMART-produktdrivere er installert på datamaskinen.
Det kan hende du må gjenta orienteringsprosedyren senere hvis berøringen ikke lenger er
nøyaktig. Det kan forekomme hvis du endrer oppløsningen på datamaskinen eller kobler en
annen datamaskin til romsystemet.
Slik orienterer du berøring når SMART-produktdrivere er installert:
1. Kontroller at datamaskinen er koblet til romsystemet.
2. Trykk på SMART Board-ikonet

i meldingsområdet (Windows operativsystemer) eller

Mac menybar (Mac OS operativsystemprogramvare) og velg deretter Orienter.
Orienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive flatpanelet.
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NOTATER
o

Hvis du kobler til en datamaskin som er konfigurert til å duplisere skrivebordet på
flere skjermer, vises orienteringsskjermen på både skjermen til det interaktive
flatpanelet og på skjermen til datamaskinen.

o

Hvis du kobler til en datamaskin som er konfigurert til å utvide skrivebordet på
tvers av flere skjermer og orienteringsskjermen vises på datamaskinens skjerm i
stedet for på skjermen til det interaktive flatpanelet, trykker du på mellomromsknappen frem til orienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive
flatpanelet.

3. Følg anvisningene på skjermen for å orientere berøring.
Slik orienterer du berøring når SMART-produktdrivere ikke er installert (kun Windowsoperativsystemer)
MERKNAD
Denne fremgangsmåten varierer avhengig av versjonen av Windows-operativsystem du
bruker, samt systempreferansene.
1. Kontroller at datamaskinen er koblet til romsystemet.
2. Åpne Kontrollpanel.
3. Klikk på Maskinvare og lyd, og trykk deretter på Tablet PC-innstillinger.
Dialogboksen Nettbrett-innstillinger vises.
4. Velg den aktuelle skjermen i nedtrekklisten for Skjerm, og trykk deretter på Kalibrer.
Dialogboksen Kalibrer skjermer for penne- eller berøringsinndata vises.
5. Trykk på Berøringsinndata.
Skjermbildet Orientering vises.
6. Følg anvisningene på skjermen for å orientere berøring.
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Feilsøking
I de aller fleste situasjoner vil romsystemet være skrudd på eller vil skrus på automatisk når du
entrer rommet. Hvis romsystemet i sin helhet eller noen av komponentene ikke er påslått eller
kjører som forventet, bør du kontakte en administrator for videre assistanse. Administratoren
kan se i kapittelet for feilsøking i SMART System for Lync-administrators veiledning for mer
informasjon på feilsøking av romsystemet (se Ressurser for administratorer på side 10).
Følgende tabell beskriver problemer som kan komme til syne ved bruk av romsystemet og
løsningene for disse problemene:
Problem

Løsning

Lync Room System-programvaren ikke vises
på konsollen og de interaktive flatpanelene,
eller kalenderen indikerer at rommet er ledig i
24 timer når du vet at det finnes reserverte
møter.

Det er et problem med tilkoblingen mellom romsystemet og Microsoft
Exchange-server hos organisasjonen din. Kontakt din administrator
for videre assistanse.

Kameraet er på, men den tar ikke opp.

Åpne tilsløringslukkeren. (Tilsløringslukkeren er markert med en rød
prikk for å indikere at den er lukket.)

Eksterne deltakere hører ikke lyd fra rommet.

Sjekk at mikrofonene ikke er dempet.

Du hører lyd fra de eksterne deltagerne, men
den er forvrengt, eller det er feedback.

Lydsystemene til en eller flere eksterne deltakere forårsaker forvrengt
lyd eller feedback. Demp lyden til én ekstern deltaker om gangen helt
til du identifiserer hvilke eksterne deltakere som har problematiske
lydsystemer. Be slike eksterne deltakere om å feilsøke lydsystemene
sine.

Du hører ikke lyd fra de eksterne deltagerne.

Skru opp lyden ved å bruke konsollen (se Administrere møter ved bruk
av konsollen på side 13).

Du kan ikke skrive eller tegne i digitalt blekk
over en PowerPoint-fil.

Sørg for at du deler PowerPoint-filen (og ikke skjermen, del av
skjermen eller PowerPoint-programmet) og at legitimasjonen er stilt
inn slik at enten du eller alle kan skrive eller tegne over filen.
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Problem

Løsning

Videoinnlesingen fra en tilkoblet bærbar
gjestedatamaskin eller romdatamaskin ikke
vises på de interaktive flatpanelene.

Gjør følgende:
l

l
l

Sørg for at HDMI-kabelen eller VGA-kabelen fra
videotilkoblingsselen er riktig koblet til datamaskinen.
Sørg for at enheten du kobler til romsystemet ikke bruker HDCP.
For bærbare gjestedatamaskiner:
o Sørg for at den eksterne skjermkontakten for den
bærbare datamaskinen er aktivert.
MERKNAD
Avhengig av den bærbare datamaskinen kan det
hende at den eksterne skjermkontakten aktiveres
automatisk, eller ved å trykke på en tast på tastaturet.
Se dokumentasjonen for den bærbare datamaskinen
for mer informasjon.
o

l

Berøring fungerer ikke for en tilkoblet bærbar
gjestedatamaskin eller romdatamaskin.

Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen din med alle
andre i møtet, trykker du på Ja.

For romdatamaskiner:
o Sørg for at Room PC View-funksjonen er aktivert (se Koble
til en romdatamaskin på side 21).
o På konsollen trykker du på Innhold, Start presentasjon
og deretter Start presentasjon (hvis du er i et møte) eller
Room PC View (hvis du ikke er i et møte).

Gjør følgende:
l

l

l

Kontroller at SMART Room System USB-bridge er riktig koblet til
datamaskinen.
Kontroller at all nødvendig programvare er installert på
datamaskinen (se Installere programvare for
SMART Room System USB-bridge på side 22).
Orienter berøring (se Orientere berøring på side 23).

MERKNAD
Kommer du over et problem som ikke finnes i tabellen over, se i feilsøkingsavgjørelsestreet

for SMART Room System for Microsoft Lync og andre feilsøkingsressurser i
SMARTs kunnskapsbase (se Støttesenter og kunnskapsbase på side 9).
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Støtte brukere med spesielle
behov
Lync Room System-programvaren inkluderer følgende funksjoner for å støtte brukere med
spesielle behov:
l

Høykontrasttemaer

l

Skjermleser

l

Skjermforstørring

Slik bruker du et høykontrasttema:
1. Trykk på Alternativer på konsollen.
2. Trykk på Mørkt tema for å bruke et høykontrasttema med lys tekst og grafikk på en mørk
bakgrunn.
ELLER
Trykk på Lyst tema for å bruke et høykontrasttema med mørk tekst og grafikk på en lys
bakgrunn.
Lync Room System-programvaren vises med det valgte temaet.
NOTATER
o

Enkelte funksjoner, inkludert tilgjengelighet på blekkfarger, oppfører seg
annerledes når du bruker et tema med høy kontrast.

o

Gå tilbake til standard tema ved å trykke på Alternativer på konsollen, og trykk
deretter på Standardtema.

Slik bruker du skjermleseren
1. Kontroller at høyttalerne er riktig tilkoblet og at de fungerer som de skal.
2. Trykk på Alternativer på konsollen, og trykk deretter på Start skjermleser.
Dialogboksen Microsoft Skjermleser vises.
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3. Still inn kontrollene i dialogboksen Microsoft Skjermleser.
TIPS
For mer informasjon om kontrollene i dialogboksen Microsoft Skjermleser , trykk på
Hurtighjelp.
4. Bruk skjermleseren til å lese av teksten på skjermen.
Slik bruker du skjermforstørringsprogrammet
1. Trykk på Alternativer på konsollen, og trykk deretter på Start Forstørrelsesprogram.
Verktøylinjen Forstørring vises.
2. Still inn kontrollene i verktøylinjen Forstørring.
TIPS
For mer informasjon om kontrollene i verktøylinjen Forstørring , trykk Hjelp
3. Bruk skjermforstørringsprogrammet til å forstørre tekst og grafikk på skjermen.
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Bilag B

Miljøoverholdelse for maskinvare
SMART Technologies støtter globale tiltak for å sørge for at elektronisk utstyr tilvirkes, selges
og kasseres på en trygg og miljøvennlig måte.

Gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr
og batterireguleringer (WEEE og batteridirektiv)
Elektriske og elektroniske utstyr og batterier inneholder stoffer som kan være skadelig
for miljø og mennesker. Symbolet med et kors over en søppelkurv på hjul indikerer at
produktene skal gjenvinnes hos gjeldende gjenvinningsanlegg og ikke skal behandles
som vanlig avfall.

Batterier
Fjernkontrollene for de interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpanelene bruker batterier av
type 1,5v AAA. Batterier må resirkuleres eller avhendes på en egnet måte.

Mer informasjon
Se smarttech.com/compliance for mer informasjon.
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