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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Skype for Business 
Startvejledning

Konfigurere din 

videoenhed
Du skal have et kamera for at dele video
af dig selv, men du behøver ikke et for at
se en anden persons video.

• Klik på Funktioner og derefter
Indstillinger for videoenheder i 
hovedvinduet.

• Hvis du kan se dig selv, er du klar!
Ellers skal der foretages justeringer.
Klik på Indstillinger for kamera.

Starte et videoopkald
1. Tryk på billedet af en

kontakt.

2. Tryk på knappen Video. 

Der vises en meddelelse på den anden persons skærm, hvor vedkommende bliver
spurgt, om de vil modtage dit opkald. (Hvis du vil at holde op med at vise video
af dig selv, skal du blot klikke på knappen Video igen).
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TIP! Under en chatsamtale eller et Skype for Business-lydopkald kan du
klikke på knappen Video for at gøre det et videoopkald.

Vælge visning
1. Klik på pilen Pop ud-video i 

samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Kompakt visning for at få vist billeder af deltagerne i et kompakt vindue.

3. Klik på Fuld skærmvisning for at få et stort billede af videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for at få vist galleriet i samtalevinduet igen.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg 
en visning:

• Gallerivisning for at få vist alle 
deltagernes videostreams.

• Talervisning for kun at få vist
foredragsholderens.

• Indholdsvisning for kun at få vist
mødeindholdet.

Video

Skype for Business 
Startvejledning

Startvejledning
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Konfigurere din lydenhed
Lad os starte med begyndelsen: Konfigurer din lydenhed, og kontrollér kvaliteten. Du kan 
bruge mikrofonen og højttalerne i computeren eller
tilslutte et headset.

Starte et opkald

1

2

1. Klik på Vælg primær enhed nederst til venstre i
Skype for Business-vinduet.

2. Klik på Indstillinger for lydenheder.

3. Vælg din enhed fra menuen Lydenhed, og juster
lydstyrken for højttaleren
og mikrofonen.  

1. Placer markøren på
billedet for en kontakt, 
indtil hurtigmenuen vises.

2. Klik på knappen Telefon.
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1. Markér flere kontakter på
listen over kontakter ved at
holde Ctrl-tasten nede og
klikke på navnene.

2. Højreklik på et af de markerede navne, og klik derefter på Start et telefonmøde.

3. Klik på Skype-opkald.

Starte et telefonmøde

3

1

2
3
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Viderestille
telefonopkald
Skal dine opkald omstilles til 
din telefonsvarer eller din
mobiltelefon eller til 
telefonen på et hotelværelse?

Slå viderestilling af opkald fra

1

3
2

1. Klik på knappen Viderestilling
af opkald nederst til venstre i
hovedvinduet i Skype for
Business.

2. Vælg Viderestil opkald til.

3. Vælg Nyt nummer eller ny 
kontakt. Vælg en kontakt, eller
indtast et nummer i feltet 
Viderestil opkald.

Skype for Business 
Startvejledning

Konfigurere lyd og foretage 
opkald
Konfigurere lyd og foretage opkald

Skype for Business 
Startvejledning

Besvare et opkald
Når nogen ringer til dig, vises en besked nederst til
højre på skærmen. 

• Klik et sted i billedområdet for at besvare 
opkaldet. 

• Hvis du vil afvise opkaldet, skal du klikke på
Ignorer. 

• Hvis du vil at starte en chatsamtale med 
personen i stedet for et lydopkald, skal du klikke
på Indstillinger og derefter Svar med en 
chatbesked.

• Hvis du vil afvise opkaldet og andre opkald, 
indtil du ændrer din status, skal du klikke på
Funktioner og derefter på Angiv til Vil ikke 
forstyrres. 

Sara Nyberg
Salgschef

1. Klik på  i ruden Møde. I ruden Deltagere kan du klikke på 

2. Vælg en eller flere (Ctrl-klik) af dine kontakter, eller indtast en persons navn eller 
telefonnummer i søgefeltet, og vælg de ønskede kontakter i resultaterne. Klik på OK. 

De nye deltagere modtager en anmodning om at deltage i opkaldet. 

Invitere flere personer til et opkald

Føje lyd til en
chatsamtale
Klik på knappen Telefon i 
samtalevinduet.

Brug af kontrolelementer til lydopkald
Under et opkald kan du pege på knapperne for at gøre følgende:

• Hvis du vil sætte opkaldet i venteposition, skal du klikke på knappen
Venteposition. 

• Hvis du vil slå lyden fra, skal du klikke på knappen Mikrofon i 
konversationsvinduet.

Sara Nyberg
SALGSCHEF, Online - Understøtter video

• Hvis viderestilling af
opkald er tilgængelig
for din konto, skal du
klikke på knappen
Overfør og vælge det
ønskede nummer.

• Hvis du vil lægge på,
skal du klikke på
knappen Telefon i 
samtalevinduet.

Indstillinger Ignorer

Startvejledning
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Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her:

Sara Nyberg
Salgschef

Besvare et videoopkald
Når nogen ringer til dig, får du en besked nederst til højre 
på skrivebordet. Sørg for, at du ikke har nattøj på, og at du
ikke har madrester mellem tænderne!

• Klik på vedkommendes billede for at svare.

• Klik på Ignorer, hvis du vil ignorere opkaldet.

• Hvis du vil starte en chatsamtale med personen i
stedet for et lydopkald, skal du klikke på Indstillinger
og derefter Svar via chat. Hvis du vil afvise opkaldet
og andre opkald, indtil du ændrer din status, skal du
klikke på Indstillinger og derefter på Angiv til Vil
ikke forstyrres. 

Starte et videomøde
Du kan starte et ad-hoc 
videomøde til enhver tid. Hvis folk 
er online, kan du inkludere dem i 
et møde nu i stedet for at
planlægge et møde på et senere 
tidspunkt.

1. Markér flere kontakter på din 
kontaktliste ved at holde Ctrl
nede og klikke på deres 
billeder.

2. Højreklik på et af de valgte 
navne, og klik på Start et 
videoopkald. Når du starter 
et videoopkald, benytter du 
automatisk Skype for 
Business-computerlyd.

1. Klik på kameraikonet
i samtalevinduet. Du ser et
videoeksempel.

2. Juster kameraet (eller dig selv),
og klik på Start min video.

3. Hvis du vil stoppe deling af din
video, skal du klikke på Stop 
min video igen.

TIP! Klik på Afslut video, hvis du 
vil holde op med at dele din video
med andre OG afslutte deres
videofeeds til dig.

Administrere mødedeltagere
Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten, 
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden
Deltagerne, hvor du kan se en liste
over alle deltagerne i mødet.  

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

3. Klik på en eller flere knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle deltagere. 

Føje video til en chatsamtale

Indstillinger Ignorer
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Skype for Business 
Startvejledning

Konfigurere din 

videoenhed
Du skal have et kamera for at dele video 
af dig selv, men du behøver ikke et for at 
se en anden persons video. 

• Klik på Funktioner og derefter
Indstillinger for videoenheder i 
hovedvinduet.

• Hvis du kan se dig selv, er du klar! 
Ellers skal der foretages justeringer. 
Klik på Indstillinger for kamera.

Starte et videoopkald
1. Tryk på billedet af en

kontakt.

2. Tryk på knappen Video. 

Der vises en meddelelse på den anden persons skærm, hvor vedkommende bliver
spurgt, om de vil modtage dit opkald. (Hvis du vil at holde op med at vise video
af dig selv, skal du blot klikke på knappen Video igen).
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TIP! Under en chatsamtale eller et Skype for Business-lydopkald kan du
klikke på knappen Video for at gøre det et videoopkald.

Vælge visning
1. Klik på pilen Pop ud-video i 

samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Kompakt visning for at få vist billeder af deltagerne i et kompakt vindue.

3. Klik på Fuld skærmvisning for at få et stort billede af videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for at få vist galleriet i samtalevinduet igen.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg 
en visning:

• Gallerivisning for at få vist alle 
deltagernes videostreams.

• Talervisning for kun at få vist
foredragsholderens.

• Indholdsvisning for kun at få vist
mødeindholdet.

Video

Skype for Business 
Startvejledning Startvejledning

Video
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Online * du er online og ledig

Er straks tilbage ** du er væk fra computeren et øjeblik

Ikke til stede * , ** du er logget på, men har været væk fra computeren i 
en periode.

Ikke på arbejde ** du ikke er på arbejde eller ikke er ledig

Optaget *, ** du arbejder hårdt og ikke må forstyrres

I et opkald * du er i et Skype for Business-opkald (et opkald med 
to deltagere)

Deltager i møde * du deltager i et møde (via Skype for Business eller
Outlook)

I et telefonmøde * du deltager i et Skype for Business-telefonmøde
(Skype-møde med lyd)

Vil ikke forstyrres ** du ikke vil forstyrres. Du vil se chatbeskeder, men kun 
hvis I begge er i den samme arbejdsgruppe.

Præsenterer * du afholder en præsentation

Fraværende din tilstedeværelse er indstillet til Ikke til stede i din
Outlook-kalender

Offline * du ikke er logget på

Ukendt din tilstedeværelse ikke kan registreres

Finde nogen
Få forbindelse til personer i din organisation eller med venner, der har en Skype-konto. 

1. Skriv et navn i søgefeltet. Når du gør det, ændres fanerne under søgefeltet fra
dette: Til dette:

2. Hvis personen er i din organisation, skal du blive på fanen MINE KONTAKTER.  
Hvis ikke, skal du klikke på fanen SKYPE-TELEFONBOG. Det vil begrænse din
søgning, hvis du kender personens fulde navn eller Skype-brugernavn.

Tilføje en kontakt
Når du finder en person, kan du føje
vedkommende til din liste over kontakter,
så du hurtigt kan komme i kontakt med
personen.

1. Højreklik på navnet i søgeresultaterne. 

2. Klik på Føj til liste over kontakter.

3. Vælg en gruppe, den nye kontakt skal
føjes til.

2 3

1

Få vist et visitkort
1. Tryk på billedet af en kontakt.

2. Tryk på knappen Visitkort for at
åbne visitkortet.
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1. Skriv et navn i søgefeltet. Når du gør det, ændres fanerne under søgefeltet fra
dette: Til dette:

2. Hvis personen er i din organisation, skal du blive på fanen MINE KONTAKTER.
Hvis ikke, skal du klikke på fanen SKYPE-TELEFONBOG. Det vil begrænse din
søgning, hvis du kender personens fulde navn eller Skype-brugernavn.

Tilføje en kontakt
Når du finder en person, kan du føje
vedkommende til din liste over kontakter,
så du hurtigt kan komme i kontakt med
personen.

1. Højreklik på navnet i søgeresultaterne.

2. Klik på Føj til liste over kontakter.

3. Vælg en gruppe, den nye kontakt skal
føjes til.

2 3

1

Få vist et visitkort
1. Tryk på billedet af en kontakt.

2. Tryk på knappen Visitkort for at
åbne visitkortet.
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

* Indstilles automatisk for
dig baseret på din
tastaturaktivitet eller din
Outlook-kalender.

** Du kan indstille din
tilstedeværelse på dette,
når som helst du ønsker.

Vil du lukke den virtuelle dør til dit kontor?

Skype for Business 
Startvejledning

Kontakter, tilstedeværelse og 
chatKontakter, tilstedeværelse og chat

Skype for Business 
Startvejledning

Tilstedeværelse indstilles automatisk ud fra din Outlook-
kalender, men du kan ændre det midlertidigt, hvis du ønsker
det. Tilstedeværelsesstatus er en hurtig måde for andre 
personer at se, om du har tid til at chatte. Her er de
tilstedeværelsesindstillinger, som du kan ændre:

Hvis din tilstedeværelse er: Betyder det, at:

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Skype for Business 
Startvejledning

Konfigurere din 

videoenhed
Du skal have et kamera for at dele video
af dig selv, men du behøver ikke et for at
se en anden persons video.

• Klik på Funktioner og derefter
Indstillinger for videoenheder i 
hovedvinduet.

• Hvis du kan se dig selv, er du klar!
Ellers skal der foretages justeringer.
Klik på Indstillinger for kamera.

Starte et videoopkald
1. Tryk på billedet af en

kontakt.

2. Tryk på knappen Video. 

Der vises en meddelelse på den anden persons skærm, hvor vedkommende bliver
spurgt, om de vil modtage dit opkald. (Hvis du vil at holde op med at vise video
af dig selv, skal du blot klikke på knappen Video igen).
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TIP! Under en chatsamtale eller et Skype for Business-lydopkald kan du
klikke på knappen Video for at gøre det et videoopkald.

Vælge visning
1. Klik på pilen Pop ud-video i 

samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Kompakt visning for at få vist billeder af deltagerne i et kompakt vindue.

3. Klik på Fuld skærmvisning for at få et stort billede af videostreams. 

4. Klik på Pop ind-video for at få vist galleriet i samtalevinduet igen.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg 
en visning:

• Gallerivisning for at få vist alle 
deltagernes videostreams.  

• Talervisning for kun at få vist
foredragsholderens.  

• Indholdsvisning for kun at få vist
mødeindholdet.

Video

Skype for Business 
Startvejledning

forrest og lige bag dig



Royce Freeland

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme.

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat.

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet.

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der
er online, eller du kan kommunikere med
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month.
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council
Brand Networking Statistics.

Or, as we like to call it: Magic Beans. Let me know if you need any help. I’ve done it in
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret: 

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale, 
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen. 

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil
åbne. 

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder
samtidig, viser Skype for Business dem
alle på ét sted, så du kan skifte mellem
dem.

Klik på en fane i venstre side for at få
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen?
Træk billedet af en kontakt
fra Skype for Business-
hovedvinduet til
chatvinduet.

3

Royce Freeland 

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme.

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat.

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet.

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der
er online, eller du kan kommunikere med
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month.
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council
Brand Networking Statistics.

Or, as we like to call it: Magic Beans. Let me know if you need any help. I’ve done it in
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale 

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et 
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret:

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale,
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen.

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil
åbne.

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder 
samtidig, viser Skype for Business dem 
alle på ét sted, så du kan skifte mellem 
dem. 

Klik på en fane i venstre side for at få 
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen?
Træk billedet af en kontakt
fra Skype for Business-
hovedvinduet til
chatvinduet.

3

Royce Freeland

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme.  

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat. 

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet. 

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der 
er online, eller du kan kommunikere med 
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month. 
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council 
Brand Networking Statistics. 

Or, as we like to call it: Magic Beans.         Let me know if you need any help. I’ve done it in 
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any 
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret:

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale,
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen.

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil
åbne.

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder
samtidig, viser Skype for Business dem
alle på ét sted, så du kan skifte mellem
dem.

Klik på en fane i venstre side for at få
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen? 
Træk billedet af en kontakt 
fra Skype for Business-
hovedvinduet til 
chatvinduet.

3

forrest og lige bag digforrest og lige bag dig



Royce Freeland

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme.

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat.

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet.

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der
er online, eller du kan kommunikere med
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month.
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council
Brand Networking Statistics.

Or, as we like to call it: Magic Beans. Let me know if you need any help. I’ve done it in
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret: 

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale, 
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen. 

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil 
åbne. 

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder
samtidig, viser Skype for Business dem
alle på ét sted, så du kan skifte mellem
dem.

Klik på en fane i venstre side for at få
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen?
Træk billedet af en kontakt
fra Skype for Business-
hovedvinduet til
chatvinduet.

3

Royce Freeland 

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme.

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat.

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet.

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der
er online, eller du kan kommunikere med
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month.
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council
Brand Networking Statistics.

Or, as we like to call it: Magic Beans. Let me know if you need any help. I’ve done it in
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale 

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et 
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret:

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale,
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen.

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil
åbne.

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder 
samtidig, viser Skype for Business dem 
alle på ét sted, så du kan skifte mellem 
dem. 

Klik på en fane i venstre side for at få 
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen?
Træk billedet af en kontakt
fra Skype for Business-
hovedvinduet til
chatvinduet.

3

Royce Freeland

Anh Lai

Brug chatbeskeder til at kontakte dine kontakter med det samme. 

1. Peg på den kontakt, du vil chatte med, på
listen over kontakter. Hvis du vil chatte
med mere end én kontakt, skal du holde
Ctrl nede og klikke på hver enkelt kontakt.

2. Klik på knappen Chat. 

3. Skriv din besked, og tryk på
Enter på tastaturet. 

Oprette en gruppe
Konfigurer en gruppe for hvert team, du arbejder med, så du hurtigt kan se, hvem der
er online, eller du kan kommunikere med 
hele teamet på én gang.

1. Klik på knappen Tilføj en kontakt.

2. Vælg Opret en gruppe.

3. Begynd at indtaste navnet på den nye
gruppe.

Sende en chatbesked

2

3

1

Hey, Peter wants me to write the MGCBNS report this month. 
Umm…stupid question, but what does MGCBNS stand for?

Not a stupid question at all. Management Group Council 
Brand Networking Statistics. 

Or, as we like to call it: Magic Beans.  Let me know if you need any help. I’ve done it in 
the past, so I know the gotchas. Like don’t trade your cow for it! Seriously, if you need any 
help, just ping me.

Oh my.
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Tilføje lyd og video og dele filer i en chatsamtale

Tilføj video Tilføj lyd

Del skrivebordet eller et
program, f.eks. PowerPoint

Flere indstillinger

Finde en tidligere chatsamtale
Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Skype for Business automatisk en 
oversigt over dine chatsamtaler. Sådan får du vist eller fortsætter en tidligere 
chatsamtale eller ser en chatanmodning, som du ikke har besvaret:

1. Klik på fanen Samtaler.

2. Klik på fanen Alle eller Mistet.
Hvis du ikke kan se den samtale,
du leder efter, skal du klikke på Vis 
Mere i Outlook nederst på listen.

3. Dobbeltklik på den samtale, du vil
åbne.

1

2

Skifte mellem samtaler
Hvis du har flere samtaler eller møder
samtidig, viser Skype for Business dem
alle på ét sted, så du kan skifte mellem
dem.

Klik på en fane i venstre side for at få
vist en chatsamtale.

Har du brug for at føje en 
person til chatsamtalen? 
Træk billedet af en kontakt 
fra Skype for Business-
hovedvinduet til
chatvinduet.

3

forrest og lige bag dig



Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook,
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og
hvem der skal vente i den virtuelle lobby.

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave. 

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand 
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet,
som du normalt
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din
dagsorden
eller
oplysninger
om mødet

Dette tilføjes automatisk.
Deltagere klikker på linket
Deltag i Skype-møde for at
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Startvejledning

Møder

Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook,
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og
hvem der skal vente i den virtuelle lobby.

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave.

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet, 
som du normalt 
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din
dagsorden
eller 
oplysninger 
om mødet 

Dette tilføjes automatisk. 
Deltagere klikker på linket 
Deltag i Skype-møde for at 
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook,
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel 
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og
hvem der skal vente i den virtuelle lobby. 

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave.

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet,
som du normalt
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din
dagsorden
eller
oplysninger
om mødet

Dette tilføjes automatisk.
Deltagere klikker på linket
Deltag i Skype-møde for at
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Online * du er online og ledig

Er straks tilbage ** du er væk fra computeren et øjeblik

Ikke til stede * , ** du er logget på, men har været væk fra computeren i 
en periode.

Ikke på arbejde ** du ikke er på arbejde eller ikke er ledig

Optaget *, ** du arbejder hårdt og ikke må forstyrres

I et opkald * du er i et Skype for Business-opkald (et opkald med 
to deltagere)

Deltager i møde * du deltager i et møde (via Skype for Business eller 
Outlook)

I et telefonmøde * du deltager i et Skype for Business-telefonmøde 
(Skype-møde med lyd)

Vil ikke forstyrres ** du ikke vil forstyrres. Du vil se chatbeskeder, men kun 
hvis I begge er i den samme arbejdsgruppe.

Præsenterer * du afholder en præsentation

Fraværende din tilstedeværelse er indstillet til Ikke til stede i din 
Outlook-kalender

Offline * du ikke er logget på

Ukendt din tilstedeværelse ikke kan registreres

Finde nogen
Få forbindelse til personer i din organisation eller med venner, der har en Skype-konto.

1. Skriv et navn i søgefeltet. Når du gør det, ændres fanerne under søgefeltet fra
dette: Til dette:

2. Hvis personen er i din organisation, skal du blive på fanen MINE KONTAKTER.
Hvis ikke, skal du klikke på fanen SKYPE-TELEFONBOG. Det vil begrænse din
søgning, hvis du kender personens fulde navn eller Skype-brugernavn.

Tilføje en kontakt
Når du finder en person, kan du føje
vedkommende til din liste over kontakter,
så du hurtigt kan komme i kontakt med
personen.

1. Højreklik på navnet i søgeresultaterne.

2. Klik på Føj til liste over kontakter.

3. Vælg en gruppe, den nye kontakt skal
føjes til.

2 3

1

Få vist et visitkort
1. Tryk på billedet af en kontakt.

2. Tryk på knappen Visitkort for at
åbne visitkortet.
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

* Indstilles automatisk for
dig baseret på din 
tastaturaktivitet eller din 
Outlook-kalender.

** Du kan indstille din 
tilstedeværelse på dette, 
når som helst du ønsker.

Vil du lukke den virtuelle dør til dit kontor?

Skype for Business 
Startvejledning

Kontakter, tilstedeværelse og 
chatKontakter, tilstedeværelse og chat

Skype for Business 
Startvejledning

Tilstedeværelse indstilles automatisk ud fra din Outlook-
kalender, men du kan ændre det midlertidigt, hvis du ønsker 
det. Tilstedeværelsesstatus er en hurtig måde for andre 
personer at se, om du har tid til at chatte. Her er de 
tilstedeværelsesindstillinger, som du kan ændre:

Hvis din tilstedeværelse er:    Betyder det, at:

forrest og lige bag digforrest og lige bag dig



Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook,
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og
hvem der skal vente i den virtuelle lobby.

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave. 

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand 
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet,
som du normalt
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din
dagsorden
eller
oplysninger
om mødet

Dette tilføjes automatisk.
Deltagere klikker på linket
Deltag i Skype-møde for at
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Startvejledning

Møder

Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook,
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og
hvem der skal vente i den virtuelle lobby.

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave.

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet, 
som du normalt 
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din 
dagsorden 
eller 
oplysninger 
om mødet 

Dette tilføjes automatisk. 
Deltagere klikker på linket 
Deltag i Skype-møde for at 
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Angive mødeindstillinger
Du kan angive nogle mødeindstillinger i Outlook, 
før du sender en mødeindkaldelse – for eksempel 
hvem der skal kunne deltage direkte i mødet, og 
hvem der skal vente i den virtuelle lobby. 

Planlægge et Skype for Business-møde

Dette er en Outlook-opgave.

1. Åbn din Kalender i Outlook, klik på fanen Hjem, og klik på
Nyt Skype-møde. (Hvis du er i Skype for Business-tilstand
(Lync), hedder denne knap stadig Nyt Skype-møde.)

1

2. Afhold mødet,
som du normalt
ville gøre.

Tilføj dine deltagere

Tilføj din
dagsorden
eller
oplysninger
om mødet

Dette tilføjes automatisk.
Deltagere klikker på linket
Deltag i Skype-møde for at
deltage i mødet.

sarany@contoso.com

99 99 99 99

2

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Klik på Deltag i Skype-møde i
mødeinvitationen.

Deltage i et Skype-møde - det kan gøres på så mange måder!

Klik på fanen Møder i hovedvinduet,
og dobbeltklik derefter på det
møde, du vil deltage i.

Klik på Deltag online i en
mødepåmindelse.

Skype for Business 
Startvejledning

Møder

Møder

Skype for Business 
StartvejledningVælge visning

1. Klik på pilen Pop ud-video i samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Indholdsvisning viser kun mødeindholdet.

• Kompakt visning viser billeder af deltagerne i
et kompakt vindue.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg en visning:

• Gallerivisning viser alle personers videostreams

• Talervisning viser kun præsentationsværtens.

3. Klik på Fuld skærmvisning
for at få et stort billede af
videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for
at se galleriet i
samtalevinduet igen.

Online * du er online og ledig

Er straks tilbage ** du er væk fra computeren et øjeblik

Ikke til stede * , ** du er logget på, men har været væk fra computeren i 
en periode.

Ikke på arbejde ** du ikke er på arbejde eller ikke er ledig

Optaget *, ** du arbejder hårdt og ikke må forstyrres

I et opkald * du er i et Skype for Business-opkald (et opkald med 
to deltagere)

Deltager i møde * du deltager i et møde (via Skype for Business eller 
Outlook)

I et telefonmøde * du deltager i et Skype for Business-telefonmøde
(Skype-møde med lyd)

Vil ikke forstyrres ** du ikke vil forstyrres. Du vil se chatbeskeder, men kun 
hvis I begge er i den samme arbejdsgruppe.

Præsenterer * du afholder en præsentation

Fraværende din tilstedeværelse er indstillet til Ikke til stede i din
Outlook-kalender

Offline * du ikke er logget på

Ukendt din tilstedeværelse ikke kan registreres

Finde nogen
Få forbindelse til personer i din organisation eller med venner, der har en Skype-konto.

1. Skriv et navn i søgefeltet. Når du gør det, ændres fanerne under søgefeltet fra
dette: Til dette:

2. Hvis personen er i din organisation, skal du blive på fanen MINE KONTAKTER.
Hvis ikke, skal du klikke på fanen SKYPE-TELEFONBOG. Det vil begrænse din
søgning, hvis du kender personens fulde navn eller Skype-brugernavn.

Tilføje en kontakt
Når du finder en person, kan du føje
vedkommende til din liste over kontakter,
så du hurtigt kan komme i kontakt med
personen.

1. Højreklik på navnet i søgeresultaterne.

2. Klik på Føj til liste over kontakter.

3. Vælg en gruppe, den nye kontakt skal
føjes til.

2 3

1

Få vist et visitkort
1. Tryk på billedet af en kontakt.

2. Tryk på knappen Visitkort for at
åbne visitkortet.
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

* Indstilles automatisk for 
dig baseret på din 
tastaturaktivitet eller din 
Outlook-kalender.

** Du kan indstille din 
tilstedeværelse på dette, 
når som helst du ønsker.

Vil du lukke den virtuelle dør til dit kontor?

Skype for Business 
Startvejledning

Kontakter, tilstedeværelse og 
chatKontakter, tilstedeværelse og chat

Skype for Business 
Startvejledning

Tilstedeværelse indstilles automatisk ud fra din Outlook-
kalender, men du kan ændre det midlertidigt, hvis du ønsker 
det. Tilstedeværelsesstatus er en hurtig måde for andre 
personer at se, om du har tid til at chatte. Her er de 
tilstedeværelsesindstillinger, som du kan ændre:

Hvis din tilstedeværelse er: Betyder det, at:

forrest og lige bag dig



1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at
vise hele indholdet af dit skrivebord,
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og klik
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her:

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video,
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i 
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at 
publicere, afspille, omdøbe eller 
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten, 
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne, 
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet. 

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere 
knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle 
deltagere.

Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her:

Gå videre til den
næste slide Vis miniaturebilleder af

slides, og vælg den
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem,
ingen andre)

1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at 
vise hele indholdet af dit skrivebord, 
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele. 

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om? 

1

2

1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og klik
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her:

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video,
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i 
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at
publicere, afspille, omdøbe eller
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten,
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne,
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet.

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere 
knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle
deltagere.

Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her:

Gå videre til den
næste slide Vis miniaturebilleder af

slides, og vælg den
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem,
ingen andre)

1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at
vise hele indholdet af dit skrivebord,
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

1. Klik på knappen 
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter 
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du 
vil præsentere, og klik 
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her:

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video,
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i 
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at
publicere, afspille, omdøbe eller
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten,
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne,
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet.

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere 
knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle
deltagere.

Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her:

Gå videre til den 
næste slide Vis miniaturebilleder af 

slides, og vælg den 
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem, 
ingen andre)

1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at
vise hele indholdet af dit skrivebord,
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og klik
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her: 

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video,
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i 
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at
publicere, afspille, omdøbe eller
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten,
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne,
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet.

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere 
knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle
deltagere.

Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her:

Gå videre til den
næste slide Vis miniaturebilleder af

slides, og vælg den
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem,
ingen andre)

forrest og lige bag dig



1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at
vise hele indholdet af dit skrivebord,
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og klik
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her:

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video, 
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at 
publicere, afspille, omdøbe eller 
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten, 
har du styringen. 

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne,
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet. 

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere
knapper for at anvende 
disse indstillinger på alle 
deltagere.  

Har du brug for at invitere flere personer?
Klik her: 

Gå videre til den
næste slide Vis miniaturebilleder af

slides, og vælg den
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem,
ingen andre)

1. Klik på knappen Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter skrivebordet for at 
vise hele indholdet af dit skrivebord, 
eller klik på Præsenter programmer, og 
dobbeltklik på det program, du vil dele. 

Dele skrivebordet eller et program
Har du behov for at vise alle, hvad du taler om? 

1

2

1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og klik
på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Færdig med at præsentere?
Klik her:

Administrere mødedeltagere

Det er nemt at optage lyd, video,
chat og det, der præsenteres.

1. Klik på Flere indstillinger i 
mødevinduet.

2. Klik på Start optagelsen.

3. Efter mødet skal du gå til
Håndter optagelser for at
publicere, afspille, omdøbe eller
slette optagelsen.

Er det svært at styre mødet? Hvis du er præsentationsværten,
har du styringen.

1. Klik på knappen Deltagere for at åbne ruden Deltagerne,
hvor du kan se en liste over alle deltagerne i mødet.

2. Klik på knappen Deltagerhandlinger.

Optage og afspille et møde

1

2

3

3. Klik på en eller flere 
knapper for at anvende 
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Deling og samarbejde

Skype for Business 
Startvejledning

1. Klik på knappen Præsenter i mødevinduet.

2. Klik på Vis skrivebord for at vise indholdet af
hele skrivebordet...

eller…

Klik på Vis programmer, og dobbeltklik derefter 
på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du brug for at vise alle, hvad du taler om? 

1

2

5

3. Dobbeltklik på det program, du
vil dele.

4. Hvis du deler et program, vises 
det med en gul ramme og fanen
Præsenterer nu på skrivebordet. 

5. For at stoppe deling skal 
du klikke på Stop 
præsentation på bjælken 
øverst på skærmen eller 
øverst i samtalevinduet.

Give styringen til andre...
Giv andre tilladelse til at blade gennem slides, bidrage med oplysninger og
foretage ændringer til et whiteboard eller OneNote, PowerPoint eller en anden
type fil, eller vise et program med nogle få klik med musen. Du kan til enhver tid
tage styringen tilbage.

1. Klik på Giv kontrol.

2. Vælg en bestemt person, eller klik på Giv
automatisk kontrol for automatisk at give adgang til enhver, der anmoder
om kontrol med dit skrivebord.

…og tag styringen tilbage
1. Klik Giv kontrol igen.
2. Hvis Giv automatisk kontrol er markeret, skal du klikke på det for at fjerne 

markeringen. Hvis du vil tage styringen tilbage fra en person, skal du klikke 
på Tag styringen tilbage.

Vælge, hvem der kan hente delte filer
I et planlagt møde kan du begrænse, hvem der kan hente en kopi af en fil, du
deler – for eksempel hvis oplysningerne er et udkast, eller de er fortrolige.
1. Klik på knappen Præsenter, og klik derefter på knappen Administrer

indhold, der kan vises. 
2. Klik på knappen Tilladelser, og vælg derefter fra:

• Arrangør – kun den person, der har
oprettet mødet 

• Præsentationsværter – kun de
personer, som mødearrangøren har
angivet som præsentationsværter

• Alle - alle deltagere

3

4

Startvejledning

Deling og samarbejde

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Deling og samarbejde

Skype for Business 
Startvejledning

1. Klik på knappen Præsenter i mødevinduet.

2. Klik på Vis skrivebord for at vise indholdet af
hele skrivebordet...

eller…

Klik på Vis programmer, og dobbeltklik derefter
på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du brug for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

5

3. Dobbeltklik på det program, du
vil dele.

4. Hvis du deler et program, vises
det med en gul ramme og fanen
Præsenterer nu på skrivebordet.

5. For at stoppe deling skal
du klikke på Stop 
præsentation på bjælken
øverst på skærmen eller
øverst i samtalevinduet.

Give styringen til andre...
Giv andre tilladelse til at blade gennem slides, bidrage med oplysninger og 
foretage ændringer til et whiteboard eller OneNote, PowerPoint eller en anden 
type fil, eller vise et program med nogle få klik med musen. Du kan til enhver tid 
tage styringen tilbage.

1. Klik på Giv kontrol.

2. Vælg en bestemt person, eller klik på Giv
automatisk kontrol for automatisk at give adgang til enhver, der anmoder 
om kontrol med dit skrivebord. 

…og tag styringen tilbage
1. Klik Giv kontrol igen. 
2. Hvis Giv automatisk kontrol er markeret, skal du klikke på det for at fjerne 

markeringen. Hvis du vil tage styringen tilbage fra en person, skal du klikke 
på Tag styringen tilbage.

Vælge, hvem der kan hente delte filer
I et planlagt møde kan du begrænse, hvem der kan hente en kopi af en fil, du 
deler – for eksempel hvis oplysningerne er et udkast, eller de er fortrolige.
1. Klik på knappen Præsenter, og klik derefter på knappen Administrer

indhold, der kan vises. 
2. Klik på knappen Tilladelser, og vælg derefter fra:

• Arrangør – kun den person, der har
oprettet mødet 

• Præsentationsværter – kun de 
personer, som mødearrangøren har 
angivet som præsentationsværter

• Alle - alle deltagere

3

4

forrest og lige bag digforrest og lige bag dig



© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Deling og samarbejde

Skype for Business 
Startvejledning

1. Klik på knappen Præsenter i mødevinduet.

2. Klik på Vis skrivebord for at vise indholdet af
hele skrivebordet...

eller…

Klik på Vis programmer, og dobbeltklik derefter 
på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du brug for at vise alle, hvad du taler om? 

1

2

5

3. Dobbeltklik på det program, du
vil dele.

4. Hvis du deler et program, vises 
det med en gul ramme og fanen
Præsenterer nu på skrivebordet. 

5. For at stoppe deling skal 
du klikke på Stop 
præsentation på bjælken 
øverst på skærmen eller 
øverst i samtalevinduet.

Give styringen til andre...
Giv andre tilladelse til at blade gennem slides, bidrage med oplysninger og
foretage ændringer til et whiteboard eller OneNote, PowerPoint eller en anden
type fil, eller vise et program med nogle få klik med musen. Du kan til enhver tid
tage styringen tilbage.

1. Klik på Giv kontrol.

2. Vælg en bestemt person, eller klik på Giv
automatisk kontrol for automatisk at give adgang til enhver, der anmoder
om kontrol med dit skrivebord.

…og tag styringen tilbage
1. Klik Giv kontrol igen.
2. Hvis Giv automatisk kontrol er markeret, skal du klikke på det for at fjerne 

markeringen. Hvis du vil tage styringen tilbage fra en person, skal du klikke 
på Tag styringen tilbage.

Vælge, hvem der kan hente delte filer
I et planlagt møde kan du begrænse, hvem der kan hente en kopi af en fil, du
deler – for eksempel hvis oplysningerne er et udkast, eller de er fortrolige.
1. Klik på knappen Præsenter, og klik derefter på knappen Administrer

indhold, der kan vises. 
2. Klik på knappen Tilladelser, og vælg derefter fra:

• Arrangør – kun den person, der har
oprettet mødet 

• Præsentationsværter – kun de
personer, som mødearrangøren har
angivet som præsentationsværter

• Alle - alle deltagere

3

4

Startvejledning

Deling og samarbejde

© 2015 Microsoft Corporation.  Alle rettigheder forbeholdes.

Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Deling og samarbejde

Skype for Business 
Startvejledning

1. Klik på knappen Præsenter i mødevinduet.

2. Klik på Vis skrivebord for at vise indholdet af
hele skrivebordet...

eller…

Klik på Vis programmer, og dobbeltklik derefter
på det program, du vil dele.

Dele skrivebordet eller et program
Har du brug for at vise alle, hvad du taler om?

1

2

5

3. Dobbeltklik på det program, du
vil dele.

4. Hvis du deler et program, vises
det med en gul ramme og fanen
Præsenterer nu på skrivebordet.

5. For at stoppe deling skal
du klikke på Stop 
præsentation på bjælken
øverst på skærmen eller
øverst i samtalevinduet.

Give styringen til andre...
Giv andre tilladelse til at blade gennem slides, bidrage med oplysninger og
foretage ændringer til et whiteboard eller OneNote, PowerPoint eller en anden
type fil, eller vise et program med nogle få klik med musen. Du kan til enhver tid
tage styringen tilbage.

1. Klik på Giv kontrol.

2. Vælg en bestemt person, eller klik på Giv
automatisk kontrol for automatisk at give adgang til enhver, der anmoder 
om kontrol med dit skrivebord. 

…og tag styringen tilbage
1. Klik Giv kontrol igen. 
2. Hvis Giv automatisk kontrol er markeret, skal du klikke på det for at fjerne 

markeringen. Hvis du vil tage styringen tilbage fra en person, skal du klikke 
på Tag styringen tilbage.

Vælge, hvem der kan hente delte filer
I et planlagt møde kan du begrænse, hvem der kan hente en kopi af en fil, du
deler – for eksempel hvis oplysningerne er et udkast, eller de er fortrolige.
1. Klik på knappen Præsenter, og klik derefter på knappen Administrer

indhold, der kan vises. 
2. Klik på knappen Tilladelser, og vælg derefter fra:

• Arrangør – kun den person, der har 
oprettet mødet 

• Præsentationsværter – kun de 
personer, som mødearrangøren har 
angivet som præsentationsværter

• Alle - alle deltagere

3

4

forrest og lige bag dig



1. Klik på knappen
Præsenter i 
mødevinduet.

2. Klik på Præsenter
PowerPoint-filer.

3. Søg efter den fil, du
vil præsentere, og
klik på OK. 

Dele en PowerPoint-præsentation

Gå videre til den
næste slide Vis miniaturebilleder af

slides, og vælg den
næste, der skal vises

Se talerens noter (kun 
du selv kan se dem,
ingen andre)

Dele noter med OneNote
OneNote er fuldt integreret med Skype for
Business. Du eller enhver person, som du har tildelt 
tilladelser før mødet, kan få adgang til OneNote-
filen og tage noter.

1. Klik på knappen Præsenter i samtalevinduet, 
og vælg derefter Delte noter.

2. Vælg en eksisterende notesbog, eller klik på
Ny notesbog for at oprette en ny.

Deltagere, som deltager via Skype for
Business, føjes automatisk til en deltagerliste i 
OneNote. 

Dele et whiteboard
Har du brug for at vise, hvad du taler om? Gør det ved hjælp af et whiteboard!
Det er også godt til brainstorming.

• Klik på knappen Præsenter i samtalevinduet, klik på Mere, og klik derefter
på Whiteboard. 

Tjek værktøjerne i højre side af whiteboardet. Der er endda kommet en
lasermarkør.
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2

Dele en fil eller et
billede
Hvis dette er et improviseret
møde for to personer, er den
enkleste måde at trække og
slippe – enten til chatområdet
eller til navnet på en deltager.

Hvis du er i et planlagt møde, skal du
klikke på knappen Præsenter og 
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Skype for Business er beregnet til at oprette forbindelse til en kollega eller
forretningsforbindelse.
Skype er beregnet til at du kan ringe til din bedstemor eller chatte med vennerne,
mens I spiller.

Hvilken Skype-version skal jeg bruge?

Skype for Business 
Startvejledning

Konfigurere din 

videoenhed
Du skal have et kamera for at dele video
af dig selv, men du behøver ikke et for at
se en anden persons video.

• Klik på Funktioner og derefter
Indstillinger for videoenheder i 
hovedvinduet.

• Hvis du kan se dig selv, er du klar!
Ellers skal der foretages justeringer.
Klik på Indstillinger for kamera.

Starte et videoopkald
1. Tryk på billedet af en

kontakt.

2. Tryk på knappen Video. 

Der vises en meddelelse på den anden persons skærm, hvor vedkommende bliver
spurgt, om de vil modtage dit opkald. (Hvis du vil at holde op med at vise video
af dig selv, skal du blot klikke på knappen Video igen).
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TIP! Under en chatsamtale eller et Skype for Business-lydopkald kan du
klikke på knappen Video for at gøre det et videoopkald.

Vælge visning
1. Klik på pilen Pop ud-video i 

samtalevinduet.

Pam McCullough

1

• Kompakt visning for at få vist billeder af deltagerne i et kompakt vindue.

3. Klik på Fuld skærmvisning for at få et stort billede af videostreams.

4. Klik på Pop ind-video for at få vist galleriet i samtalevinduet igen.

Samtale 3 (deltagere)

2 3 4

2. Klik på knappen Vælg et layout, og vælg 
en visning:

• Gallerivisning for at få vist alle 
deltagernes videostreams.

• Talervisning for kun at få vist
foredragsholderens.

• Indholdsvisning for kun at få vist
mødeindholdet.

Video
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Startvejledning
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