SMART KOMMUNIKASJON

iTet Skype
for business
Alle måter å kommunisere på i ett og samme program.

Hva er Skype for business?
Skype for business installeres som et program
på din pc. Du får dermed alle måter å snakke
med interne og eksterne på i ett og samme
program.
Skype for business er smart kommunikasjon
med alle former for å kommunisere i en pakke.
Skype fjerner behovet for tradisjonell telefonsentral, og øker samhandlingen og nærværet
mellom kolleger på tvers av lokasjoner.
Smarte funksjoner som gjør hverdagen
enklere.
Kontakter
Du kan se tilgjengelighet på dine kontakter.
Hvem er ledig når? Skype viser også din egen
tilgjengelighet, om du er ledig, opptatt, borte
eller ikke vil forstyrres.

Chat
Du kan kommunisere via direktemeldinger
(chat) både internt og eksternt.

Video
Du kan ha full video av deg selv og den/de du
kommuniserer med.

Tale
Du kan bruke Skype klienten som telefon.
I standardversjonen kan du ringe eller motta
samtaler fra andre Skype for business- eller
Skype-brukere.

Webmøter
Du kan ha webmøter internt og eksternt, og
kun møteleder trenger å ha Skype installert,
med full tale og video

I proffversjonen med summetone til fastnett
har du full telefonfunksjonalitet på din pc (og
på nettbrett og smarttelefon) – med en eller
flere.
Mobilversjonen er integrert mot ditt mobilnummer. Du treffes på altså på ETT nummer
(mobilnummeret) – og du velger selv hvor du
vil svare.

Hvor kan du ha
Skype for business?

Dele innhold
Programmer kan deles og vises på skjermen til
deltagerne. Alle kan jobbe i samme dokument
eks. Powerpoint, Word eller Excel.
Opptak
Møter kan også tas opp slik at innhold kan
gjenbrukes senere/for flere.

Skype for Business kan installeres på både pc, smarttelefon og nettbrett. Programmet
finnes til de fleste type enheter.
Du kan logge deg på hvilken som helst pc med Skype for business, hvor som helst i
verden og ringe og motta samtaler som om du satt på kontoret.
Om noen ringer deg på Skype4b så ringer det på alle enheter du er pålogget, og du
velger selv hvilken enhet du vil svare på.

Hvordan lære seg
Skype for business?

Kurs: Vi tilbyr kurs i din virksomhet med inntil to sesjoner på en dag.
Intranettside: Vi har ferdig utarbeidede veiledninger og informasjon – klar til å legges
på ditt intranett.
E-læringsvideoer: Om du trenger en effektiv løsning har vi ferdig kursopplegg e-læring.
Praktisk bruk: Gi deg selv og brukerne tid til å «leke» med verktøyet og bli trygg på det.

Hvem kan gi meg mer info?

itet.no

Sentralbord: 400 00 400 / post@itet.no

Ta kontakt med salg i iTet for informasjon og tilbud.
Telefon: 400 00 400 / e-post: salg@itet.no

Support: 400 00 911 / 911@itet.no

