AIFP / Skype pro Firmy - návod přihlášení k videokonferenci

Vážení hosté,
rádi bychom Vám touto formou představili snadné připojení k online Skypové schůzce.
Schůzka bude probíhat přes aplikaci Skype pro firmy (Skype for business).
Na začátku obdržíte emailovou nebo kalendářovou pozvánku do videokonference. Bude
vypadat například takto:

Pro účast na schůzce budete potřebovat notebook s mikrofonem a kamerou, osobní počítač
s webkamerou - se systémy Windows 7, 10 nebo macOS případně mobilní telefon se
systémem iOS (Apple) nebo Android.

Schůzka bude probíhat v prostředí programu Skype pro firmy (Skype for Business), který
buď již máte nainstalovaný a nebo si jej musíte nainstalovat z odkazu v pozvánce. Prosím,
nezaměňovat s běžným Skype - ten pro účely této schůzky nelze použít.
Postup instalace Skype pro firmy a následné připojení ke schůzce:
Rozklikněte odkaz v mailové pozvánce - Připojit se ke k online schůzce

Máte-li již Skype pro firmy nainstalovaný, objeví se Vám následující nebo podobně
vypadající okno - liší se nepatrně dle operačního systému - Windows, macOS apod.
Můžete se buď Přihlásit se a připojit ke schůzce, pokud již máte vlastní účet pro Skype
pro firmy. Pokud jej nemáte a nechcete si jej zřizovat, pokračujte volbou Připojit se jako
host. Vyplňte rovněž, prosím, své jméno.

Jakmile kliknete na volbu Připojit se jako host, budete uvedeni do takzvaného předsálí,
které vypadá následovně:

Zde vyčkejte až se přihlásí další hosté a především prezentující, díky kterému se celá
videokonference zahájí.
Pokud Skype pro firmy ve svém počítači dosud nemáte, bude dalším krokem instalace
Skype pro firmy. Klikněte na odkaz Stáhnout a nainstalovat Skype pro firmy. Najděte
instalátor, zpravidla ve složce Stahování, Downloads a pod. Dvojklikem spusťte instalátor a
následujte instalační kroky. Po dokončení instalace budete připraveni na spuštění Skype pro
firmy.

Během instalace může počítač generovat dotazy na přístup k mikrofonu, kameře,
kontaktům, popřípadě povolení průchodu firewallem - vše odsouhlaste, jinak nemusí po
instalaci Skype pro firmy korektně fungovat (mikrofon, kamera, komunikace). Platí jak pro
Windows, tak pro Mac. Připomínáme, že pro instalaci jakéhokoliv programu je třeba mít
administrátorská práva.

Následovat by měla volba Zkuste se tedy ke schůzce připojit znovu.

TESTY
Abychom si byli jisti, že funguje tak jak má, pořadatelé AIFP/APO vám oznámí datum
testovacího provozu - kdy si můžete spojení na testovací pozvánce vyzkoušet. K dispozici
bude i technická podpora pro ty z Vás, které potkají potíže při instalaci.
TECHNICKÁ PODPORA
Pro technickou podporu přímo na Vašem počítači si prosím nainstalujte program
TeamViewer QuickSupport, umožňující vzdálenou správu.
TeamViewer QS pro Windows - stažení
TeamViewer QS pro Mac OSX  - stažení
TeamViewer pro Chromebooky - stažení

Ke schůzce se můžete připojit také prokliknutím webového odkazu, samozřejmě je nutné
nejprve mít Skype pro firmy nainstalován.
Pro všechny případy - LINK pro instalaci SKYPE pro FIRMY

Protože vidět jak se Skype pro firmy instaluje je lepší než tisíc slov a deset obrázkůvidop,
zde jsme našli videoprůvodce, který v kostce celé nastavení pro Vás zopakuje:

VIDEO
Videotutoriál pro počítače Windows
Řešení potíží se zvukem a videem
Je možné, že pokud nebudete vidět video, slyšet zvuk, nebo naopak nebudete ve
videochatu viděni a slyšeni, zde je popsáno řešení nejčastějších problémů se zvukem a
videem:
Instalace - download link
Pro všechny případy - LINK pro instalaci SKYPE pro FIRMY
Během schůzky:
Základní pravidlo je mít ztišený vlastní mikrofon, pokud nemluvíte - uděláte jedním klikem na
tlačítko mikrofonu. Jinak by došlo ke zpětným vazbám a přeslechům. Hlasitost si regulujete
na vlastním počítači ovládáním hlasitosti .

Ikony - zleva doprava :
Tlačítka :
Kamera - zde určujete zda chcete být vidění

Mikrofon - povolíte/zakážete váš mikrofon. Povolujte jej jen tehdy, když chcete mluvit,
prezentovat
Sdílení obrazovky - použijete při prezentaci - chcete li sdílet obsah Vaší plochy nebo
prezentovat např. dokument, powerpointovou prezentaci a pod.
Ikona … Další možnosti
Ikona telefonu - ukončíte hovor/videohovor. Ke schůzce se můžete kdykoliv vrátit
prokliknutím odkazu v pozvánce nebo webového linku
např.
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