LIFESIZE
Criar reunião e enviar convite
Iniciar no Lifesize - Criar Uma Reunião
Equipamentos para realização de uma videoconferência


Câmera instalada na máquina



Microfone e alto falante instalado na máquina (no TJMT é usado o JABRA)

1. Para acessar o Aplicativo utilize o link lifesizecloud.com.
2. Insira o e-mail e click em Próximo. Cada comarca digita o e-mail
corporativo da comarca.
1.1

- Nos casos do TJMT a DSI - N1 Corporativo deverá criar a sala

e enviar ao solicitante o link e senha da sala para a vídeo
conferencia.

3. Insira a senha do e-mail da comarca e click em Entrar.

O navegador redireciona para a página onde realizaremos o processo de criação de
sessão de vídeo conferência.

Criar Uma Reunião.
1. Clique no painel direito de navegação no Menu Reuniões e em seguida, clique
no botão Criar uma reunião, conforme imagem abaixo;

Passo 1 - Insira o nome da reunião;
2. Veja na imagem abaixo

3. Configure as opções de reunião:
o

Defina uma senha numérica (Definir um código de acesso numérico)
para participar da reunião.


Todos os participantes devem inserir um código numérico de 4 a 10
dígitos para entrar na reunião.



A reunião pode ser estabelecida com outros participantes sem senha,
porém é importante estabelecer uma conexão segura, afinal
segurança é primordial no ambiente virtual.

o

OBSERVAÇÃO: Conversa em grupo não está disponível em salas
de reuniões que usam senha.

o

OBSERVAÇÃO 2: Não selecionar um conferencista, esta opção é
para quando somente a pessoa que esta criando a sala vai falar,
não permitindo outras pessoas na sala falarem.

4. Adicione uma descrição informando o motivo da reunião com até 200
caracteres (Opcional)

5. Clique em Salvar.

Passo 2 - Enviar Convite
Para enviar um convite para um participante da sessão de vídeo conferência é
necessário:

1. Copiar o link e a senha, conforme a imagem abaixo e envie por e-mail ou
whatsapp ou outra forma de comunicação.

2. Copie e cole o link no Navegador Chrome
EX.: https://call.lifesizecloud.com/69767

