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Ohje Skype for Business -kokoukseen liittymiseksi 
 
 
 
Voit halutessasi klikata saamaasi Skype-linkkiä jo nyt ja varmistaa, että pääset liittymään 
online-kokoukseen. Mikäli seuraavista ohjeista huolimatta et pääse liittymään kokoukseen 
tai yhteydessä on ongelmia, ota yhteyttä ensisijaisesti omaan lähitukeesi.  
 
 

1. Osallistuminen ilman Skype for Business -ohjelmaa 
selaimella 

Jos sinulla ei ole Skype for Businessin työpöytäversiota tai Skype for Business -tiliä, voit 
osallistua Skype-kokoukseen selaimella käyttämällä Skype for Business Web Appia. 

 

Kokoukseen osallistuminen 
Tässä on perusvaiheet Skype-kokoukseen osallistumista varten Skype for Business Web 
Appilla: 

1. Avaa sähköpostin tai kalenterin kautta saamasi kokouskutsu ja valitse Liity Skype-
kokoukseen. 

2. Kirjoita nimesi kirjautumisruutuun ja valitse Liity kokoukseen. 

 

3. Noudata selaimen Skype for Business Web App -laajennuksen asennusohjeita. 
Laajennusta tarvitaan ääntä, videota ja näytön jakamista varten. 
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2. Skype for Business -kokoukseen liittyminen 
Useimmissa tapauksissa Skype for Business -kokoukseen liittyminen onnistuu helposti 
pelkkää kokouslinkkiä napsauttamalla. Voit liittyä kokoukseen mistä tahansa, kuten 
lentokentältä, kahvilasta tai hotellista. Matkustaessasi voit käyttää myös mobiililaitetta. 

Liittyminen Skype for Businessin avulla 
1. Valitse kokouspyynnöstä Liity Skype-kokoukseen. 

 

2. Mikrofoni on automaattisesti vaimennettuna. Voit poistaa vaimennuksen 

napsauttamalla mikrofonipainiketta . Kun painike näyttää tältä , 
kokouksessa olevat henkilöt kuulevat äänesi. 

Huomautus Varmista, että poistat vaimennuksen myös kaiuttimista. 

3. Jos haluat vaihtaa toiseen äänilaitteeseen, napsauta puhelunhallintapainiketta 
ja valitse Laitteet/Devices. 

 

4. Käytettävissä olevat äänilaitteet näkyvät Vaihda laite/Switch your device -ruudussa, ja 
parhaillaan käytössä oleva laite näkyy valittuna. Valitse halutessasi toinen laite. 
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Kuuluvuusongelmat 
Äänenlaatu vaihtelee käyttämäsi verkkoyhteyden ja laitteen mukaan. Käytä langallista 
verkkoyhteyttä ja poista tietokoneen langaton verkkoyhteys käytöstä. Jos sinun on 
käytettävä langatonta yhteyttä, varmista että signaali on voimakas. Voit parantaa 
äänenlaatua myös käyttämällä laadukasta kuulokemikrofonia. Lisätietoja on artikkelissa 
Microsoft Lync -yhteensopivat puhelimet ja laitteet. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=206618
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