Deltag i et Skype for Business-møde
Resume: Læs her hvordan du starter et Skype for Business-møde. Det kræver, at du selv har inviteret eller
er blevet inviteret. Du kan se, om et møde er et Skype for Business-møde ved, at der ligger et link der
hedder ”-> Deltag i Skype for Business-møde” nederst i selve møde-invitationen.
Alle der deltager i et Skype for Business-møde skal klikke på linket i mødeinvitationen for at deltage i
mødet.
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Hver opmærksom på, at du skal have følgende udstyr på plads FØR Skype for
Business-mødet:
 Et web-kamera. Dette er indbygget i din computer. Et eksternt webkamera kan købes på Prisme
 Se vejledning til opsætning af web-kamera
 Et headset med mikrofon, kan købes på Prisme, se evt. IT-anbefalder
headset
 Se vejledning til opsætning af headset / speaker eller en fælles speaker
hvor flere deler mikrofon og højtaler, denne købes på Prisme, se evt ITanbefalder speaker
Skype for Business-møder fungerer bedst hvis du er på det kablede netværk. Er
du tilkoblet et trådløst net kan lyden og video måske ”hakke” lidt.
1. Find Skype for Business-mødet i din Outlook Kalender.
2. Åben ”Skype for Business-mødet i din kalender ved at dobbeltklikke på
mødet på den aftalte tid.
3. Klik på linket Deltag i Skype for Business-møde nederst i
mødeinvitationen.

4. Sæt ”prik” ud for ”Brug Skype for Business (komplet lyd- og video
oplevelse)”
5. Klik OK

Skype for Business-møde er nu etableret. Afvent at de andre mødedeltagere
”møder op” til mødet.
Mødet er i gang

Mødedeltagerne vil vises efterhånden som de starter / klikker på linket i
mødeinvitationen.
Prøv dig frem ved at klikke på de forskellige fremhævende ikoner på billedet
ovenfor.
Du kan blandt andet chatte, dele skrivebord/programmer, gøre vinduet
større/mindre.
Hvis du vil vise dig selv på kameraet, så skal du først trykke på video-ikonet
hvorefter du vil kunne se dig selv. For at præsentere videoen for de andre
deltagere, skal du nu trykke på Start min video. Du vil nu se dit billede blive
ændret til video af dig selv.
Opret eventuelt et test-møde med en kollega før du kaster dig over Skype for
Business-møder med borgere eller eksterne samarbejdspartnere. Så kan I øve Jer
sammen.

Godt at vide

Du kan holde Skype for Business-møder med andre, de skal blot anvende en MACcomputer eller en Windows PC. Deltagere behøves ikke at have Skype for
Business, Se vejl.
https://zero.comaround.com/link/e594100446d749e3bf41e7ef4e790bd2/

Flere vejledninger for: Hjælp til Skype for Business
Ved spørgsmål eller kommentarer til vejledningen bedes du kontakte
ITs Service Desk på telefon 87 87 41 99.
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