Manual för
Skypemöten

Till dig som ska delta i möte via
Skype för företag
Om du inte redan har fått en inbjudan via e-post kommer du att få en sådan. I epostmeddelandet finns en länk där du ansluter till mötet. Klicka på länken ”Anslut till
Skype-mötet”.

Har du Skype för företag 2016 (inte vanliga Skype) installerat på din dator från din
organisation/företag så kommer programmet att vägleda dig in i mötet. Har du inte Skype
för företag 2016 så kommer en plugin att behöva installeras i din webbläsare.
TIPS: Om du istället vill ansluta ifrån ett telefonnummer kan du ringa in till
Skype genom att ringa nummer +46853527128 och knappa in det unika
konferens-ID som anges i mötesinbjudan. Avsluta med #.
Observera att detta konferens-ID ändrar sig för varje inbjudan så använd inte det
konferens-ID som anges i ovan exempel.

Om Skype för företag 2016 är konfigurerat och
installerat på din dator
En ruta dyker upp efter att du klickat på länken i föregående steg. Låt valet ”Använd Skype
för företag (fullständiga ljud- och bildfunktioner)” vara förvalt och klicka på OK.

TIPS: Du kan även välja att bli uppringd av Skype genom att klicka på ”Ring upp mig
på”, sedan klicka på ”Nytt nummer” och slutligen skriva in ditt fullständiga
telefonnummer. Klicka på OK och sedan på OK igen. Svara i telefonen när den ringer.

Finns ingen mötespresentatör eller organisatör inne i det virtuella rummet för att släppa in
dig så möts du av följande meddelande. Ett rum kan även vara helt öppet. Då kommer du
raka vägen in i rummet.

Klicka på
• symbolen för mikrofonen för att aktivera din mikrofon (behöver bara utföras om det
är ett / över symbolen, annars är mikrofonen redan aktiverad) samt
• symbolen för videokameran och klicka sedan

•

”Starta min video” för att aktivera din webbkamera.

Om Skype för företag 2016 inte är installerat på
din dator
Din webbläsare startar och visar eventuellt denna bild. Om så är fallet klicka på länken
”Använd Skype för företag – Web App för att ansluta i stället”.

Du kommer nu vidare till ytterligare en ruta som ser ut så här:

Utför steg 1 genom att klicka på länken ”Plugin-programmet för Skype-mötesappen”. Ett
plugin för din webbläsare kommer att installeras. Detta plugin gör att du inte behöver ha
Skype installerat på datorn utan kommer in i Skypemötet via webbläsaren. Du behöver inte
vara administratör på datorn för att fullfölja installationen som för övrigt sker automatiskt i
bakgrunden. Dock så kan du beroende på webbläsare behöva klicka på ”Kör” i den ruta som
presenteras av webbläsaren.
Utför steg 2 genom att klicka på knappen ”Anslut till mötet”.

En ny ruta dyker upp där du får skriva in det namn du vill ha när du ansluter till mötet (detta
är det namn som kommer att visas i mötet). Den rutan ser ut så här:

Klicka på knappen ”Anslut”.
När du stänger ner denna ruta får du valet att spara inställningarna för framtida möten.

Klickar du på ”Spara”-knappen så kommer ditt namn du angav i föregående steg att sparas
tills nästa gång. Klickar du på knappen ”Ignorera” så kommer du att få skriva in namnet på
nytt.
Finns ingen mötespresentatör eller organisatör inne i det virtuella rummet för att släppa in
dig så möts du av följande meddelande. Ett rum kan även vara helt öppet. Då kommer du
raka vägen in i rummet.

Klicka på
• symbolen för mikrofonen för att aktivera din mikrofon (behöver bara utföras om det
är ett / över symbolen, annars är mikrofonen redan aktiverad) samt
• symbolen för videokameran och klicka sedan

•

”Starta min video” för att aktivera din webbkamera.
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