Introduktion

Denna manual tar dig igenom stegen att installera och göra nödvändiga
inställningar i programmet eyeBeam för att kunna ringa med Joicetjänsten. Om
du behöver mer hjälp eller har frågor, tveka inte att vända dig till vår support.
Kontaktuppgifter finns på vår webbplats:
http://www.myjoice.com/

Köp eyeBeam
eyeBeam är för närvarande den enda mjukvara vi känner till för Mac som funkar
med Joice. Tyvärr kostar detta program pengar, i skrivande stund $45 vilket är
cirka 400 kr. Programmet kan inte köpas via myJoice. Vi ber dig vända dig direkt
till återförsäljaren, CounterPath, på följande webbadress:
http://www.counterpath.net/eyebeam.html
OBS! Köp ”Enhanced”‐versionen då ”Basic” inte har videofunktionalitet. Det går
dock utmärkt att ringa ljud‐samtal med ”Basic” vilket kan vara ett alternativ om
du inte har och inte tänker skaffa webbkamera till Mac:en. Denna bruksanvisning
förutsätter att du har köpt ”Enhanced”‐versionen.

Webbkamera
Om du inte har inbyggd webbkamera i datorn så går det att köpa till. I princip
alla vanliga kameramodeller på marknaden fungerar med din Mac och har
tillräckligt hög kvalitet för att använda Joice. En kamera kostar typiskt ett par
hundra kronor och går att köpa i princip alla datorbutiker och de flesta
välsorterade elektronikbutiker.
Du kan också vilja köpa en bättre kamera än den som är inbyggd i datorn. Apple
är dock känt för att bygga in bra hårdvara i sina produkter så om du redan har en
inbyggd kamera så är den nog fullt tillräcklig.

Installation
När du köpt eyeBeam får du en fil att ladda ner. Det är en
s.k. skivabild som innehåller programmet. Dubbelklicka
denna för att öppna den.

När du öppnat filen måste du godkänna användaravtalet för att komma vidare:

Därefter kommer skivavbilden upp:

För att installera programmet drar och släpper du eyeBeam‐ikonen till mappen
Program. Du kan enkelt öppna programmappen genom att välja menyn Gå och
därefter Program.

När du har programmappen på skärmen kan du dra eyeBeam‐ikonen dit och
släppa den bland de andra programmen. Programmet kopieras nu till din
programmapp och är därefter installerat.

Starta eyeBeam det genom att dubbelklicka det på dess nya
plats i programmappen. När programmet startas kan du se
det i Dock, längst ner på skärmen, längst till höger bland dina
andra program. Om programmet frågar efter licensnyckel så
skriv in den.

Det kan vara en bra idé att behålla
programmet i Dock så att du lätt kan starta det
när du vill ringa med Joice. För att göra detta
håller du tangenten ctrl nedtryck (ctrl sitter
oftast lite till vänster om
mellanslagstangenten) samtidigt som du
klickar på eyeBeam‐ikonen i Dock. Välj Behåll
i Dock i menyn som kommer upp. Du kan
också välja att starta programmet automatiskt
då datorn startas om du vill det. Det gör du på
samma sätt som ovan men välj Öppna vid
inloggning i menyn istället.

Så här ser eyeBeam ut när det startat:
Programmet kan vara delvis dolt av sina
egna föster som frågar efter
kontoinställningar (Account settings).
Detta går vi igenom på nästa sida:
Inställningar

Kontoinställningar
Om inte kontoinställningsfönsterna redan visas kan du mana fram dem genom
att klicka på knappen som pilen i den vänstra bilden pekar på. Välj därefter SIP
Account settings i menyn som kommer upp.

Klicka på Add… i fönstret som kommer upp:

Fyll i dina uppgifter på motsvarande sätt som gjorts i bilden nedan. User name
och Password fick du när du köpte PC‐mjukvara i myJoice webbutik.
Authorization user name ska vara samma som User name. Domain ska vara
myjoice.com . Se till att du fyller i uppgifter för PC‐mjukvara och inte de för
Joiceboxen. Om du råkar använda samma uppgifter på flera ställen kommer det
att ringa på alla uppkopplade boxar och PC‐mjukvara m.m. som delar samma
uppgifter vilket kanske är önskvärt eller inte. Det är upp till dig hur du vill
använda vår tjänst. De flesta vill dock inte att det ska ringa på mer än ett ställe åt
gången.

När du är klar med Account, klicka på Voicemail i listen överst i fönstret. Se till
att rutan vid Check for voicemail inte är kryssad.

Nästa steg är Topology. Se till att inställningarna är som i bilden nedan. Märk
speciellt att STUN server är inställt på Use specified server och ange
stun.myjoice.com
Enable ICE ska inte vara kryssad.
Kryssa i rutan för Manually specify range och ange 20000 i den övre rutan och
20020 i den nedre, som i bilden nedan.

Följande inställningar är enkla.
Under Presence välj Mode välj ur listan:
Disabled

Under fliken Storage, inställningen
Storage method, välj Local

Under fliken Security, inställningen
Signalling transport välj UDP.

Nu är du klar med kontoinställningarna.
Nu återstår övriga inställningar innan du
kan börja använda programmet. Klicka på
knappen OK längst ner till höger för att
spara inställningarna och gå vidare.

Programinställningar

Nu är det dags att göra ett par
program‐inställningar. Klicka fram
menyn igen och välj nu Options…

Rutan som kommer upp är som den
här nedan. Det viktiga här är att
stänga av Enable Zero Touch
bandwidth detection.

Nästa steg är att klicka på Devices i
listan till vänster. Här skiljer sig
inställningarna åt om du använder
datorns inbyggda högtalare mot om
du använder hörlurar / headset.
Om du använder datorns inbyggda högtalare ska rutorna Use acoustic echo
cancellation (AEC), Use auto gain control (AGC) och Use noise reduction
vara kryssade. Detta rör sig om den övre uppsättningen. Den nedre rör vi inte.
Om du använder dig av headset / hörlurar ska de tre ovan nämnda rutorna ej
vara ikryssade.

Nu till Audio codecs. I den högra rutan med rubriken Enabled codecs ska det
enbart vara Speex Wideband, alla de andra ska bort. För att ta bort en codec ur
listan klickar du på codec:en i fråga i den högra listan och därefter på knappen
mellan listorna med en pil som pekar åt höger (se figur).

Gör motsvarande under Video Codecs. Här ska enabled codecs enbart innehålla
H.264 (high end) och H.264 (low end).

Slutligen går vi till Network och väljer Cable, DSL or ADSL bland alternativen.
Sam kryssa i rutan för Preserve bandwidth during silence periods. Se nedan.

Vid detta laget är programmet klart att ringa med. Klicka på OK nere till höger
för att stänga inställningsfönstret och komma tillbaka till programfönstret. Nu
ska vi se till att du har någon att ringa till.

Lägga till kontakter
Programmet har en inbyggd telefonbok.
För att visa den klickar du på knappen på
programmets högra kant. Se figur.
I telefonboksfliken som fälls ut klickar
du på menyknappen (se figur) och väljer
Add Contact… i menyn. Detta för att lägga
till en person i telefonboken.

I fönstret som kommer upp fyller du i namn och Joiceadress för den du vill lägga
till i telefonboken. Adressen i Joice‐systemet ska stå på raden Softphone. Denna
adress fungerar som telefonnummer i Joice. Denna ska du ge till folk som du vill
ska kunna ringa dig. Du fick adressen på kvittot när du köpte Joice via vår
webbutik och det var denna uppgift du fyllde i under kontoinställningar tidigare
i denna bruksanvisning.
Adressen brukar innehålla ditt namn. Om du t ex heter Sven Svensson så har du
sannolikt adressen sven.svensson
Om du har ett vanligt namn så lägger systemet till en siffra sist på ditt namn, t ex
så här: sven.svensson.7
För att få tag i en persons adress kan du antingen be personen i fråga eller, vilket
kanske är enklare, söka efter dem via vår webbsida för användare:
http://settings.myjoice.com/
Se figuren nedan för hur det kan se ut med en färdig kontakt:

Ringa
Nu har du åtminstone en kontakt i listan och kan ringa denna. Öppna fliken för
video genom att klicka på knappen på programmets vänstra sida. Se figur.

Videofliken uppenbarar sig och du ser i nedre rutan en bild från din egen
kamera. Detta är ett bra tillfälle att kontrollera att du syns bra på bilden och att
det inte är för ljust eller mörkt i rummet.

Dubbelklicka på den du vill ringa upp telefonboken och när samtalet kopplas upp
så måste du aktivera bild från din sida genom att trycka på Start för att börja
skicka din video. Om du inte gör detta kommer personen du ringer inte att se dig
men du kommer att se dem.

Så går det till att videoringa med Joice. Om du får problem så tveka inte att ta
kontakt med vår support. Kontaktuppgifter samt självhjälpsmaterial finns på vår
webbplats:
http://www.myjoice.com/

Vi hoppas att detta nya sätt att ringa kommer att ge en ny dimension till era
samtal och skänka mycket glädje i framtiden!

Mvh,
myJoice AB

