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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?

Skype pro firmy 
Úvodní příručka

Volba zobrazení

1. V okně konverzace klikněte 

na šipku Zrušit ukotvení galerie videa.

2. Klikněte na tlačítko Vybrat rozložení 

a zvolte zobrazení:

• Zobrazení galerie – zobrazuje 

datové proudy videa všech účastníků. 

• Zobrazení mluvčího – zobrazuje 

jenom prezentujícího.  

• Zobrazení obsahu – zobrazuje jenom 

obsah schůzky. 

• Kompaktní zobrazení – zobrazuje obrázky účastníků v kompaktním 

okně.

3. Kliknutím na Zobrazit na celé obrazovce zvolíte velké zobrazení datových 

proudů videa. 

4. Kliknutím na Ukotvit galerii videa znova zobrazíte galerii v okně 

konverzace.

Alena Janková
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Konverzace 3 (účastníci)
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Video

Skype pro firmy 
Úvodní příručka

Nastavení videozařízení

Ke sdílení svého videa musíte mít 

kameru, ale k tomu, abyste se mohli 

dívat na videa ostatních lidí, ji 

nepotřebujete. 

• Na hlavní obrazovce klikněte na          

Nástroje a pak na Nastavení 

videozařízení.

• Pokud se vidíte, máte to nastavené. 

Pokud ne, musíte nastavení změnit. 

Klikněte na Nastavení 

kamery.

Zahájení videohovoru

1. Klepněte na obrázek 

kontaktu.

2. Klepněte na tlačítko Video. 

3. Na obrazovce druhé osoby vyskočí zpráva s dotazem, jestli se má váš hovor 

přijmout. (Svoje video můžete přestat kdykoli ukazovat – stačí znova kliknout na 

tlačítko Video.)

TIP: Když během výměny rychlých zpráv nebo hlasového hovoru Skypu pro firmy 

kliknete na tlačítko Video, stane se z toho videohovor.
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Jana Blažková

Vedoucí saldokonta

Přijetí videohovoru

Když vám někdo zavolá, objeví se v pravém dolním rohu 

plochy upozornění. Dejte pozor, abyste na sobě neměli 

pyžamo a v zubech zbytky salátu! 

• Pokud chcete hovor přijmout, klikněte na obrázek 

volajícího. 

• Pokud ho chcete ignorovat, 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. 

Zahájení videoschůzky

Kdykoli můžete zahájit 

improvizovanou videoschůzku. 

Pokud jsou lidé online, můžete je 

přizvat na schůzku hned, místo 

abyste plánovali budoucí schůzku.

1. V seznamu kontaktů vyberte 

víc kontaktů podržením 

klávesy Ctrl a kliknutím na 

jejich obrázky. 

2. Klikněte pravým tlačítkem na 

jedno z vybraných jmen 

a klikněte na Zahájit 

videohovor. Při zahájení 

videohovoru automaticky 

použijete ve Skypu pro firmy 

zvukové zařízení počítače. 

Potřebujete pozvat další lidi?

Klikněte na tohle: 

1. V okně konverzace 

klikněte na ikonu kamery. 

Objeví se náhled vašeho videa.

2. Upravte kameru (nebo sebe) 

a klikněte na Spustit moje video.

3. Pokud budete chtít sdílení svého 

videa ukončit, klikněte znova na 

Zastavit moje video.

TIP: Kliknutím na Ukončit video

ukončíte sdílení svého videa 

s ostatními A TAKY ukončíte 

přenosy jejich videí k vám.

Přidání videa ke konverzaci 

pomocí rychlých zpráv

Správa účastníků schůzky

Obáváte se, aby se schůzka nevymkla kontrole? 

Pokud jste prezentující, máte ji pod kontrolou. 

1. Kliknutím na tlačítko Účastníci otevřete podokno Účastníci, ve kterém uvidíte 

seznam všech účastníků schůzky.

2. Klikněte na tlačítko Akce účastníka.

3. Kliknutím na jedno nebo víc tlačítek 

použijete příslušná nastavení pro všechny 

účastníky.  


