
Nastavení zvukového zařízení

Nejdřív ze všeho: Nastavte zvukové zařízení a zkontrolujte kvalitu. Můžete použít 

mikrofon a reproduktory počítače nebo připojit náhlavní 

soupravu.

1. V levém dolním rohu hlavního okna Skypu pro 

firmy klikněte na Vybrat primární zařízení.

2. Klikněte na Nastavení zvukového zařízení.

3. Vyberte svoje zařízení v nabídce 

Zvukové zařízení a nastavte 

hlasitost reproduktoru a mikrofonu. 

Zahájení hovoru

1. Najeďte myší na 

obrázek kontaktu, 

aby se zobrazila rychlá 

nabídka.

2. Klikněte na tlačítko 

Telefon.
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1. V seznamu kontaktů 

vyberte několik kontaktů –

podržte stisknutou

klávesu Ctrl a klikněte

na požadovaná jména. 

2. Klikněte pravým tlačítkem na některé

z vybraných jmen a potom klikněte na Zahájit konferenční hovor.

3. Klikněte na Hovor Skype.

Zahájení konferenčního hovoru
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Přesměrování 

telefonních hovorů

Chcete, aby příchozí hovory 

chodily do vaší hlasové 

schránky, nebo na váš 

mobilní telefon nebo třeba 

na telefon v hotelovém 

pokoji?

Vypnutí přesměrování hovorů
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1. V levém dolním rohu hlavního 

okna Skypu pro firmy klikněte na 

tlačítko Přesměrování hovorů.

2. Vyberte Přesměrovávat 

hovory na.

3. Vyberte Nové číslo nebo 

kontakt. Zvolte některý kontakt 

nebo zadejte číslo do pole 

Přesměrovávat hovory.

(425) 555-1212

Jana Blažková – Online – Video podporováno

Vedoucí saldokonta

Adam Vácha – Online – Video podporováno

Technik II

Alena Valentová – Online – Video podporováno

Technická analytička II

Ondřej Kubát – Online – Video podporováno

Odborný laborant

Skype pro firmy 
Úvodní příručka

Nastavení zvuku a volání

Nastavení zvuku a volání

Skype pro firmy 
Úvodní příručka

Skype pro firmy je určený ke komunikaci se spolupracovníky nebo obchodními 

partnery.

Skype je určený třeba ke komunikaci s babičkou nebo chatování s přáteli při 

hraní her.

Který Skype mám používat?
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Přijetí hovoru

Když vám někdo zavolá, vyskočí vám v pravém 

dolním rohu obrazovky upozornění. 

• Hovor můžete přijmout kliknutím na oblast 

fotky. 

• Pokud chcete hovor odmítnout, klikněte na 

Ignorovat. 

• Pokud chcete s volajícím zahájit konverzaci 

rychlými zprávami místo zvukového hovoru, 

klikněte na Možnosti a pak na Odpovědět 

rychlou zprávou.

• Pokud chcete hovor odmítnout a blokovat 

další hovory, dokud nezměníte svůj stav, 

klikněte na Možnosti a pak na Nastavit na 

stav Nerušit. 

Jana Blažková

Vedoucí saldokonta

1. V podokně Schůzka klikněte na              nebo v podokně Účastníci 

klikněte na .

2. Vyberte jeden kontakt nebo několik kontaktů (Ctrl+kliknutí) v seznamu kontaktů, 

anebo zadejte něčí jméno nebo telefonní číslo do vyhledávacího pole a vyberte 

kontakt ve výsledcích hledání. Klikněte na OK. 

Nově pozvaným se zobrazí požadavek na připojení k vašemu hovoru.  

Pozvání dalších lidí k hovoru

Přidání zvuku ke 

konverzaci pomocí 

rychlých zpráv

V okně konverzace klikněte na 

tlačítko Telefon.

Jana Blažková
VEDOUCÍ SALDOKONTA, Online – Video podporováno

Používání ovládacích prvků zvukového hovoru

Během hovoru můžete pomocí tlačítek dělat tohle:

• Kliknutím na tlačítko Přidržet přidržíte hovor. 

• Kliknutím na tlačítko Mikrofon v okně konverzace ztlumíte zvuk. 

• Pokud je u vašeho účtu 

dostupné přepojení 

hovoru, klikněte na 

tlačítko Přepojit

a vyberte požadované 

číslo. 

• Pokud chcete zavěsit, 

klikněte na tlačítko 

Telefon v okně 

konverzace. 

Jana Blažková

Jana Blažková


