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Vad är Skype for Business?
Skype for Business är ett kommunikationsverktyg som ger tillgång till videosamtal,
chatt, röstsamtal samt möjlighet att dela dokument med andra användare.
Alla på SLU som har aktiva konton i Idis har även fått ett Skype for Business-konto.
Kontot är kopplat till din AD-inloggning och Outlook, vilket underlättar inloggning i
klienten och möjliggör att du direkt kan se om dina kontakter är uppkopplade och
tillgängliga för samtal.
För vidare information om Skype for Business inom SLU, klicka här.

När kan jag börja använda Skype for Business?
För dig som är IT-stödskund
IT-stöd har distribuerat Skype for Business automatiskt via SLU:s nätverk, så
programmet bör redan vara tillgängligt på din dator. Du startar enklast klienten
genom att söka efter programvaran via Windows Startmeny enligt anvisning här.
Om Skype for Business mot förmodan saknas, hittar du instruktion för att installera
programmet här.

För dig med IT-samordnare
Du behöver installera Skype for Business manuellt. Kontakta din IT-samordnare för
support och anvisningar.

För dig som är student
Skype for Business finns i dagsläget installerat på samtliga campusdatorer. Dock
saknas i regel mikrofon och kamera på dessa datorer, vilket begränsar
kommunikationen till endast chatt.
Om du önskar installera Skype for Business på en privat dator, så ingår klienten i
Microsoft Office 365 ProPlus, vilket studenter vid SLU kan ladda ner kostnadsfritt
genom länken här. Logga in med ditt SLU-epostkonto för att ta del av utbudet av
Officeprodukter.
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Installera Skype for Business?
För studenter
Skype for Business ingår i Microsoft Office 365 ProPlus, vilket studenter vid SLU
kan ladda ner kostnadsfritt genom länken här. Logga in med ditt SLU-epostkonto för
att ta del av utbudet av Officeprodukter.
För dig med IT-samordnare
Du behöver installera Skype for Business manuellt. Kontakta din IT-samordnare för
support och anvisningar.
För dig som IT-stödskund
Skype for Business ingår i Officepaketet och bör redan vara installerat på din SLUdator. Kontrollera om programvaran redan finns installerad genom att söka efter
Skype for Business enligt instruktion här.
Om du av någon anledning saknar programvaran, kan du manuellt installera Skype
for Business via Software Center. För att starta Software Center, gå in på Windows
startmeny, sök efter applikationen via sökfältet enligt bilden nedan och klicka sedan
på programmet.

När programmet startat, säkerställ att du står på fliken Available Software

Markera den språkversion som du vill installera och klicka sedan på Install Selected
i nedre högra hörnet.
Du kan följa status på installationen under fliken Installation Status. När
installationen är klar, ser du även att programvaran dyker upp under Installed
Software.
Byta språkversion
Om du redan har Skype for Business installerat och vill byta språk, måste du
avinstallera Skype for Business via kontrollpanelen på din dator innan du kan
installera en ny språkversion.
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Finns Skype for Business till Mac?
Skype for Business till Mac är under utveckling och beräknas vara tillgänglig under
2016 års senare hälft. Fram till dess finns Lync for Mac 2011 för Macanvändare.
Klienten är kompatibel med Skype for Business och kommer uppdateras
kontinuerligt fram tills den nya klienten ersätter Lync for Mac 2011.

För IT-stödskunder och studenter
Kontakta IT-stöd för support samt hjälp med att installera programvaran.
Du når IT-stöd på mejl: kundstod@slu.se, alternativt telefon 018-67 (6600)

För dig med IT-samordnare
Du behöver installera Lync for Mac 2011 manuellt. Kontakta din IT-samordnare för
support och anvisningar.
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Hur startar jag Skype for Business
När Skype for Business är installerat på din dator behöver du endast klicka på
Windows Startmeny och söka efter ”Skype for Business” via sökfältet enligt
bilderna nedan:

Starta därefter programmet genom att klicka på Skype for Business 2015 i listan
över program, vilket tar dig till inloggningsfönstret i Skype for Business.
Standardinställningen för klienten är att starta automatiskt varje gång du loggar in på
din dator, men du kan enkelt ändra inställningen för autostart. Gå in i Skype for
Business-alternativ .

Under Personlig Information, bocka i eller ur rutan ”Starta Skype for Business
automatiskt när jag loggar in i Windows”.
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Hur loggar jag in i Skype for Business
Standardinställningen är att du automatiskt loggar in i Skype for Business. Om du
inte loggas in automatiskt, behöver du fylla i din Inloggningsadress samt Lösenord.
Din inloggningsadress är för enkelhetens skull satt att vara detsamma som din SLUe-postadress. Lösenordet är förinställt att vara detsamma som till ditt AD, dvs. det
lösenord du använder på SLU:s nätverk.
Se bilden nedan för ett exempel:

När du loggar in första gången kan du få valet att spara dina inloggningsuppgifter, så
loggas du automatiskt in i Skype for Business nästa gång programmet startas.
Visar det sig att du inte kan logga in, trots att du angett korrekta uppgifter, beror det
förmodligen på tillfälliga problem med inloggningstjänsten. Alternativt har inte ditt
Skype for Business-konto skapats korrekt.
Försök igen senare eller kontakta IT-stöd för kontroll av detta, antingen via mejl
eller via telefon 018-67 66 00 (direktanknytning 6600).
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Hur söker jag upp och sparar kontakter inom SLU?
Samtliga användare på SLU med ett Idis-aktivt AD-konto kommer att finnas med i
den inbyggda telefonboken för snabb och enkel åtkomst.
Sök efter användare inom SLU genom att skriva namn eller e-postadress i sökfältet,
så kommer användare som överensstämmer med sökningen att listas nedan.
Högerklicka på personen för att ta fram alternativ och välj sedan att lägga till
kontakten i Favoriter, eller i kontaktlistan. I kontaktlistan kan du även skapa egna
grupper för att organisera dina kontakter.
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Hur söker jag upp och sparar externa kontakter?
För att lägga till externa kontakter, klicka på markerad ikon
enligt bilden nedan.
Klicka vidare på Lägg till en kontakt som inte finns i min organisation och välj
därefter om det gäller konsumentversionen av Skype eller Skype for Business.

För konsumentversionen av Skype, gör en fritextsökning på kontakten och lägg
därefter till kontakten i din kontaktlista, varpå en kontaktförfrågan skickas. Först
efter att motparten accepterat din förfrågan går det att initiera konversationer.
För Skype for Business, fyll i kontaktens Snabbmeddelandeadress.
Snabbmeddelandeadressen är i SIP-format, vilket ser ut som en e-postadress. Oftast
är snabbmeddelandeadressen detsamma som användarens e-postadress, men inte
nödvändigtvis, så du kan behöva säkerställa med din kontakt vilken
snabbmeddelandeadress som gäller.
Efter du angett SIP-adressen, välj kontaktgrupp samt sekretessrelation.
Sekretessrelationen styr hur mycket information om dig själv du delar till din
motpart.

Klicka avslutningsvis på OK för att lägga till kontakten.
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Hur skapar jag en ny grupp?
Ett smidigt sätt att organisera sina kontakter är ordna dem i grupper. För att skapa en
sådan grupp, klicka på ikonen
som är markerad enligt bilden nedan och välj
sedan Skapa en ny grupp.

Namnge gruppen och avsluta med [Enter], alternativt klicka någonstans utanför
textrutan.

Du kan nu spara kontakter i din nya mapp genom att lägga till dem efter en sökning,
eller klicka och dra befintliga kontakter från en annan grupp. Det går även att lägga
samma person i flera olika grupper, vilket kan vara behändigt om man
återkommande vill starta en flerpartskonversation med samtliga i en grupp.
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Hur startar jag en konversation?
Börja med att söka upp kontakten, antingen från kontaktlistan, eller genom sökfältet.
Starta därefter en konversation genom att dubbelklicka på kontakten, vilket öppnar
ett konversationsfönster.

Det går även att högerklicka på kontakten och därifrån starta en konversation.

Standardläget för kommunikation är i form av snabbmeddelanden, men det finns fler
sätt att kommunicera genom Skype for Business.
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Vilka verktyg för kommunikation finns tillgängliga?
Genom kommunikationsverktyget finns en uppsjö av sätt att kommunicera via Skype
for Business.

1. Snabbmeddelanden – Ger en enkel chatt för textmeddelanden mellan två
eller flera parter.
2. Videosamtal – Genom videosamtal kommunicerar du med andra Skype for
Business- eller Skypedeltagare via både ljud och bild. Läget kräver att
inställningarna för kamera och ljud är korrekta. Läs mer om dessa
inställningar här.
3. Skype for Business-/telefonsamtal – Med Skype for Business-samtal ringer
du upp en eller flera andra användare av Skype for Business eller Skype.
Notera att Skype for Business inte är kopplat till SLU:s växel eller det
publika telefonnätet, vilket innebär att du inte kan ringa vanliga
telefonnummer via Skype for Business. För Skype for Business-samtal krävs
det att ljudinställningarna är korrekta. För ljudinställningar läs här.
4. Presentationsdelning – Läget kan kombineras med chatt, telefoni, och/eller
videosamtal och ger förutsättning för att dela med dig av bildskärm, filer,
dokument, presentationer eller program. Du kan även sätta upp en
gemensam whiteboard och skapa omröstningar. För mer ingående
instruktioner kring delning och presentation, gå vidare till avsnittet här.
5. Flerpartskonversation – Gör det möjligt att bjuda in flera att delta i
konversationen. Ger även en överblick över deltagarna och hur dessa är
anslutna. Mer info om flerpartsmöte hittar du här.
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Hur skapar jag ett flerpartsmöte?
Det går att starta ett flerpartsmöte på ett par olika sätt. Det vanligaste är att starta en
tvåpartskonversation och därefter lägga till ytterligare deltagare.
För att lägga till fler deltagare kan du klicka på ikonen för flerpartsmöte enligt bilden
nedan. Lägg därefter till fler personer till konversationen, antingen genom befintliga
kontakter, eller genom att söka.

Det går även att klicka och dra användare från kontaktlistan direkt in i ett befintligt
konversationsfönster för att snabbt lägga till användaren i konversationen.
För möten med många deltagare samtidigt, går det att använda [Ctrl] + klick för att
välja flera användare och sedan OK för att lägga till alla samtidigt, istället för en och
en.
[Ctrl] + klick går även att använda direkt i huvudfönstret för att välja flera deltagare
ur kontaktlistan. Högerklicka och starta den konversationsform som ni föredrar.
Ytterligare ett smidigt sätt att kontakta flera användare samtidigt, är att högerklicka
på en hel grupp och sedan välja vilken form av kommunikation man vill upprätta, så
startar konversationen med samtliga i gruppen.
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Hur ringer jag in till ett bokat videomöte?
Om du har blivit inbjuden till ett videomöte, bör du ha fått en liknande
mötesinbjudan som nedan bild.

För att ansluta till videomötet, klicka på markerad länk, vilket öppnar ett
konversationsfönster i Skype for Business mot mötesrummet.
För att starta video, klicka därefter på kameraikonen i fönstrets nederkant enligt
bilden nedan.
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Hur ringer jag in till ett fast mötesrum?
Om du behöver ringa ett fast mötesrum via Skype for Business, använder du samma
rumsnummer som tidigare, men med suffixet ”@video.slu.se”.
För att exempelvis ringa till IT:s fasta mötesrum 993, skriv 993@video.slu.se i
sökfönstret enligt nedan bild, varpå en kontakt dyker upp. Högerklicka därefter
kontakten och välj att starta videosamtal för att ansluta direkt till mötesrummet.

Om du förväntar dig att återkommande ringa upp mötesrummet, är det en god idé att
spara adressen i din kontaktlista för snabb åtkomst. För närmare info om hur du gör
det, se här.
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Hur ringer jag direkt till ett videosystem?
Notera att samtal direkt mellan system och Skype for Business endast fungerar som
tvåpartssamtal. Vid videomöten mellan tre eller flera parter behöver samtalet
hanteras av en videobrygga, vilket bokas genom AV-stöd.
För att ansluta till ett videosystem med Skype for Business, behöver du veta
systemets videoadress (SIP).
Videohelpdesk har exempelvis videoadress: videohelpdesk@video.slu.se
Skriv, eller kopiera in adressen i sökfönstret enligt nedan bild, varpå en kontakt
dyker upp. Högerklicka därefter kontakten och välj att starta videosamtal för att
ansluta direkt till systemet.

Ambitionen är att SLU-systemen ska vara sökbara i Skype for Business adressbok.
Innan det sker, har vi en lista över systemen här.
Om du förväntar dig att återkommande ringa upp systemet, är det en god idé att
spara adressen i din kontaktlista för snabb åtkomst. För närmare info om hur du gör
det, se här.
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Hur delar jag min skärm eller dokument i konversationen?
Skype for Business har en uppsjö av alternativ när det kommer till presentation och
delning mot övriga deltagare i konversationen. För att komma åt dessa funktioner,
klicka på ikonen för presentationsdelning enligt bilden nedan:

Present Desktop... ger dig möjlighet att dela din skärm. Övriga deltagare kommer
då att se hela din skärm i ett fönster i konversationen. Fönsterstorleken går att justera
för deltagarna och även att växla till naturlig storlek via en ikon i fönstrets högra
kant. Det går även att granska skärmdelningen i helskärmsläge genom att klicka på
ikonen i fönstrets övre kant. Har presentatören tillgång till flera skärmar, finns
förutsättning att dela samtliga eller att begränsa delningen till endast en skärm.
Present Programs... begränsar delningen till att endast dela vyn för ett specifikt
program som körs. För att endast visa ett program, klicka på Program-ikonen, så
öppnas en lista över tillgängliga program som körs och kan delas.
Present PowerPoint Files... ger ett integrerat verktyg just för att prydligt och
smidigt kunna dela PowerPoint-dokument med övriga deltagare. Klicka på
PowerPoint-ikonen, så får du bläddra dig fram till och öppna det dokument du vill
presentera. Deltagarna ges även möjlighet att lämna anteckningar i dokumentet.
Add Attachments... används för att bifoga en fil i konversationen. Leta fram aktuell
fil och bifoga den i konversationen. Alternativt går det att klicka och dra en fil från
datorn direkt till konversationsfönstret.
More... ger tillgång till verktyg som ”Whiteboard”, ”Omröstning” samt ”Frågor
och svar”. Whiteboard ger en gemensam yta för deltagarna att skriva/rita på, medan
funktionen Omröstning ger möjlighet att skapa frågor med färdiga svarsalternativ.
Alltefter deltagarna svarar på omröstningen, så visas resultaten i en överskådlig graf.
Genom Frågor och svar, kan deltagarna ställa frågor, vilka presentatören sedan kan
svara på i fritext.
Begära kontroll. Användare som är med under en delning har även möjlighet att
begära kontroll över det som delas. Kontrollen tilldelas först efter att presentatören
godkänt begäran och det går självklart även att avböja. Tilldelar du kontroll över
t.ex. ett program till en deltagare, kan de fjärrstyra programmet från sin dator. Delar
du dina skärmar, så kan de styra datorn precis som om de vore på plats.
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Hur ställer jag in ljud?
Om du har testat ett videosamtal och märker att du inte får något ljud, eller
exempelvis ljud från fel källa, kan du behöva göra en inställning för att korrekt enhet
ska spela upp/ta emot ljud.
Oftast finns det inte så många källor för Skype for Business att välja mellan, så i
regel är standardinställningen korrekt. Använder du t.ex. enbart en laptop, så finns
mikrofon och högtalare ofta inbyggt i datorn. Använder du däremot en laptop ihop
med högtalare/extern mikrofon eller headset (headset rekommenderas), kan du
behöva välja vilken enhet som ska användas för inkommande och utgående ljud.
För att komma åt inställningarna klicka på verktygsikonen

i Skype for Business.

Detta öppnar fönstret för inställningar. Klicka därefter på Ljudenhet i listan till
vänster.

Till höger om ikonen för Högtalare finns en
uppspelningsknapp

Testa att klicka på knappen och lyssna om du får ljud

Om du inte får ljud, behöver du välja en annan enhet i rullistan enligt bilden nedan

Byt till en annan källa och testa att klicka på grön knapp. Gör om testet tills du får
ljud ur rätt enhet.
Kontrollera även att ljudmätaren ger utslag på när du pratar i mikrofonen, genomför
annars ovanstående procedur på motsvarande sätt för att ställa in rätt enhet för
utgående ljud.
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Hur ställer jag in bild?
Om du har testat ett videosamtal och märker att din kamerabild inte fungerar eller att
du har bild från fel källa, kan du behöva göra en inställning för att korrekt enhet ska
ta upp bild.
Oftast finns det inte så många källor för Skype for Business att välja mellan, så i
regel är standardinställningen korrekt. Använder du t.ex. enbart en laptop, så finns
kamera ofta inbyggt i datorn. Använder du endast laptop, men ändå inte får bild,
beror det i de flesta fall på att laptoppen är sluten i sin dockningsstation och i
sällsynta fall på att drivrutin för kameran inte är korrekt installerad. Använder du
däremot en laptop ihop med en extern webbkamera, (extern webbkamera
rekommenderas), kan du behöva välja vilken enhet som ska användas för bild.
För att komma åt inställningarna klicka på verktygsikonen

i Skype for Business.

Detta öppnar fönstret för inställningar. Klicka därefter på Videoenhet i listan till
vänster

Om korrekt enhet är förvald, så ska bild från webbkameran synas i ett fönster under
rullisten. Annars är det bara att byta till en annan enhet tills du får bild.
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Hur lägger jag till eller ändrar profilbild?
Din profilbild i Skype for Business är knuten till ditt användarkonto på SLU, dvs.
bilden som visas ibland annat i Outlook. Bilderna lagras via systemet Idis (IDinformationssystemet) och det är katalogansvarig som administrerar Idis. För att byta
profilbild behöver du alltså kontakta din katalogansvarige; förslagsvis via mejl med
bifogad profilbild.
Det finns alternativ i Skype for Business för att lägga till/ändra profilbild via Outlook
Web App, men tjänsten synkroniseras inte med Idis, varför vi hänvisar hantering av
ändringar i profilbild till katalogansvarig.
För att ta reda på vem som är katalogansvarig för din avdelning eller enhet, logga in i
Idis (öppna länken i Internet Explorer), klicka sedan på ”Min profil” till vänster,
enligt bilden nedan.

Ett nytt fönster öppnas. Under fliken Organisationsuppgifter hittar du de
katalogansvariga för din organisationsenhet. Skulle länken till Idis mot förmodan
inte fungera, hittar du systemet på Medarbetarwebben under Verktyg > Verktyg &
System > Idis >
Säkerställ också att du använder Internet Explorer, då Idis har
kompatibilitetsproblem med vissa andra webbläsare.
Profilbilden du skickar till katalogansvarig bör uppfylla följande kriterier:


Välliknande och aktuell



Lugn, ljus bakgrund



Visa huvud och axlar



Högst 150x150 px
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Skype for Business synkar med Outlook-kalendern
En behändig funktion i Skype for Business, är att programmet synkar mot din
Outlook-kalender. Du kommer åt din kalender direkt via huvudfönstret genom att
klicka på ikonen Möten
enligt bilden nedan.

Är du upptagen i ett möte, kommer Skype for Business att visa dig som upptagen för
andra användare genom en ikon intill din profilbild samt en enkel statusbeskrivning.
Du kan även manuellt ställa in din tillgänglighet. Detta gör du enklast genom
knappen
i huvudfönstret för Skype for Business.

Alternativt genom ikonen i meddelandefältet.

För att alltid låta Skype for Business-ikonen synas i meddelandefältet, gå vidare till
nästa del.
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Sätta Skype for Business-ikonen att alltid synas i meddelandefältet
Om du vill ha snabb åtkomst till de menyval som Skype for Business-ikonen
meddelandefältet erbjuder, kan man ställa in ikonen att alltid visas.

i

För Windows 7
klicka på ikonen

i meddelandefältet och sedan på Customize...

Ett nytt fönster öppnas där det går att välja vilka ikoner som ska visas och döljas i
meddelandefältet. Ändra inställningen för Microsoft Skype for Business till att alltid
visa ikon och meddelanden.

För Windows 10
Det enklaste är att expandera meddelandefältet för att sedan klicka och dra ikonen
ner till meddelandefältet att alltid visas.
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Rekommenderad utrustning
IT-avdelningen avråder i regel från användning av inbyggd mikrofon och
datorhögtalare tillsammans, då det inkommande ljudet går ut genom högtalarna och
tas upp av mikrofonen, vilket kan skapa ett störande eko hos motparten. Vi
rekommenderar i första hand headset, vilket ger ett avsevärt bättre inkommande och
utgående ljud.
Är man flera användare vid samma dator under ett videomöte är det svårt att
använda headset. I dessa fall rekommenderar vi istället en kombinerad mikrofon och
högtalare (speakerphone) med eko-släckande funktion.
Följande kringutrustning är beprövad och rekommenderas för videomöten:

Headset: Logitech USB Headset H390 ca 300kr

Webbkamera: Logitech Webcam C930e ca 800kr

Speakerphone: Clearone CHAT 170 ca 3700kr
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Vart vänder jag mig vid problem som inte omfattas av denna guide?
Vi rekommenderar i första hand att söka efter en lösning via Hjälpavsnittet i Skype
for Business.
För att öppna hjälpavsnittet, klicka på pilen bredvid verktygsikonen och starta sedan
Skype for Business Hjälp enligt bilden nedan:

Skype for Business är ett välanvänt och utbrett kommunikationsverktyg, det finns en
stor kunskapsbas att tillgå via internet, en enkel sökning kan ge förvånansvärt bra
svar.
För fel som rör installation av Skype for Business eller problem med ditt Skype for
Business-konto, mejla en felanmälan till kundstod@slu.se. Du får då en epostbekräftelse på att IT-stöd har tagit emot och registrerat ditt ärende. Via ditt
ärendenummer kan du sedan följa hanteringsprocessen via Nilex.
Vid mer brådskande ärenden, ring IT-stöd på 018-67 66 00, eller direktanknytning
6600.
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