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Stručná referenčná príručka pre zasielanie 
okamžitých správ a informácie o stave

Prvých 5 minút: Prihláste sa a môžete začať
Ak ste už prihlásení k sieti vašej organizácie, stačí pre prihlásenie spustiť aplikáciu 
Microsoft® Lync™ 2010.

1  Kliknite na ponuku Štart, ďalej na položku Všetky programy, ďalej na položku 
Microsoft Lync a potom na položku Microsoft Lync 2010.

2  Ak chcete zmeniť svoj stav prítomnosti, kliknite naň. Kliknutím na príkaz Obnoviť stav 
určíte, že aplikácie Lync 2010 bude váš stav prítomnosti nastavovať automaticky podľa 
vašej aktivity či v súlade s kalendárom v aplikácii Microsoft® Outlook.

3 Ak chcete ostatným oznámiť, kde sa nachádzate, môžete nastaviť svoje umiestnenie.

4  Kliknutím do poľa Čo sa dnes deje? a zapísaním správy môžete svojim kontaktom 
oznámiť, čo robíte alebo čo sa deje.

Čo znamená stav prítomnosti?

  Online Ste online a pripravení na komunikáciu. 

  Zaneprázdnený Práve voláte v aplikácii Lync alebo sa podľa vášho kalendára v aplikácii 
Outlook zúčastňujete schôdze.

  Nemám čas
Nechcete byť rušení a oznámenia o prichádzajúcich konverzáciách sa 
budú zobrazovať, iba ak sa vás snaží kontaktovať člen vašej pracovnej 
skupiny.
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  Hneď sa vrátim Ste momentálne na krátku chvíľu preč, ale čoskoro sa vrátite.

  Som preč Váš počítač je nečinný (vo východiskovom nastavení počas 15 minút). 

  Nie som v práci Nie ste v práci a teda ani k dispozícii na komunikáciu.

  Offline
Nie ste prihlásení. Ak ste nejakým používateľom zablokovali 
zobrazovanie svojho stavu prítomnosti, budete sa im vždy zobrazovať 
ako Offline. 

Nastavenie kontaktných informácií
Môžete si ľubovoľne upraviť svoje kontaktné informácie a stav prítomnosti. Môžete napríklad 
pridať svoje mobilné telefónne číslo a sprístupniť ho len najbližším kontaktom.

1  V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na položku 
Telefóny.

2 Kliknite na tlačidlo telefónneho čísla a potom kliknite na tlačidlo OK.

3 Začiarknite políčko Zahrnúť na kartu kontaktu a potom kliknite na tlačidlo OK.

4  Ak chcete určitým osobám umožniť zobrazenie vášho telefónneho čísla, kliknite 
v zozname kontaktov pravým tlačidlom na meno daného kontaktu, kliknite na príkaz 
Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom kliknite na položku Priatelia 
a rodina.
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Zmena fotografie
Môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať fotografie vašich kontaktov. Takisto môžete zmeniť 
svoju fotografiu alebo ju úplne odstrániť.

1 Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Osobné.

2  Ak nechcete zobrazovať fotografie ostatných používateľov, zrušte v časti Zobraziť 
fotografiu začiarknutie políčka Zobrazovať fotografie kontaktov.

Ak chcete zmeniť svoju fotografiu, nahrajte najprv novú fotografiu na verejnú webovú lokalitu 
(napríklad Windows Live®). Veľkosť súboru musí byť menšia než 30 kB.

1 Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Moja fotografia.

2  Kliknite na príkaz Zobrazovať fotografiu z webovej adresy, zadajte webovú adresu 
vrátane názvu súboru, kliknite na príkaz Pripojiť k fotografii a potom kliknite  
a tlačidlo OK.

Nájdenie správnej osoby
Do vyhľadávacieho poľa začnite zadávať meno hľadanej osoby. Pod vyhľadávacím poľom sa 
začnú zobrazovať zodpovedajúce výsledky. Hneď ako zbadáte meno hľadanej osoby, dvojitým 
kliknutím na ne môžete začať zasielať okamžité správy.

Ak si nie ste istí, či ste našli správnu osobu, zistíte na karte kontaktu ďalšie informácie vrátane 
pozície osoby v organizačnej štruktúre.

  Kartu kontaktu zobrazíte umiestnením ukazovateľa myši na jeho fotografiu.

  Kliknutím na šípku dole v pravom dolnom rohu karty kontaktu ju otvoríte v plnom 
zobrazení. Zaradenie v organizačnej štruktúre následne zobrazíte kliknutím na kartu 
Organizácia.
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Vytvorenie zoznamu kontaktov
Ak plánujete často komunikovať s určitou osobou alebo si jednoducho chcete na ňu uchovať 
kontakt, pridajte si ju do svojho zoznamu kontaktov.

1 Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby.

2  Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na príslušnú osobu pravým tlačidlom myši a potom 
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  Ak plánujete často komunikovať s touto osobou, kliknite na príkaz  
Pripnúť k častým kontaktom.

  Ak chcete túto osobu pridať do skupiny, kliknite na príkaz Pridať do zoznamu 
kontaktov a potom kliknite na názov skupiny.

  Ak ste ešte nevytvorili žiadnu skupinu, kliknite na príkaz Pridať novú skupinu a potom 
zadajte názov skupiny. Ďalšie kontakty môžete do tejto skupiny pridať neskôr.

(Voliteľné) Ak sa chcete vždy dozvedieť, či je určitá osoba k dispozícii, kliknite pravým tlačidlom 
myši na jej meno a potom kliknite na príkaz Označiť pre upozornenia na zmenu stavu.

Odoslanie okamžitej správy
1 V zozname kontaktov dvakrát kliknite na kontakt.

2  Do poľa pre správu v dolnej časti okna správy napíšte správu a potom stlačte kláves ENTER.

3 (Voliteľné) Ak chcete pridať emotikonu, kliknite na tlačidlo emotikon (smejúca sa tvár).

4  (Voliteľné) Ak chcete zmeniť písmo, napríklad jeho typ či veľkosť, kliknite na písmeno A 
vedľa tlačidla emotikon.
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Prijatie okamžitej správy
Keď vám niekto zašle okamžitú správu, v pravom spodnom rohu obrazovky počítača  
sa zobrazí upozornenie na okamžitú správu. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Ak chcete pozvanie prijať, kliknite na upozornenie.

  Ak chcete pozvanie presmerovať, kliknite na príkaz Presmerovať.

  Ak chcete pozvanie odmietnuť, kliknite na príkaz Ignorovať.
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Stručná referenčná príručka pre konferencie
Naplánovanie online schôdze
Schôdze a konferenčné hovory v aplikácii Microsoft® Lync™ 2010 môžete plánovať z aplikácie 
Microsoft® Outlook®. Na obidva účely slúži rovnaká žiadosť o schôdzu.

1 Otvorte si kalendár v aplikácii Outlook.

2  Na karte Domov kliknite na položku Nová schôdza online (v aplikácii Microsoft 
Outlook 2010) alebo Schôdza online (v aplikácii Microsoft Outlook 2007).

 Otvorí sa nová žiadosť o schôdzu, do ktorej pridajte príjemcov, predmet a ďalšie  
 informácie o schôdzi.

Nastavenie možností schôdze
Žiadosť o schôdzu obsahuje informácie pre vytáčanie, s ktorých použitím sa účastníci môžu 
pripojiť k zvukovej časti schôdze či konferenčného hovoru. V priebehu schôdze v aplikácii Lync 
sú informácie pre vytáčanie k dispozícii v dialógovom okne Pozvať telefónom (kliknite na 
ponuku Možnosti pre osoby a potom na príkaz Pozvať telefónom).

Informácie o vytáčaní môžete v žiadosti o schôdzu v aplikácii Outlook upraviť. Ďalej taktiež 
môžete upraviť prístup k schôdzi a predvádzajúcich.

1 V žiadosti o schôdzu na karte Schôdza kliknite na položku Možnosti schôdze.

2 V dialógovom okne Možnosti schôdze online:

  Ak chcete zmeniť možnosti prístupu k schôdzi a prezentujúcich, kliknite na položku 
Prístup a prezentujúci.

  Ak chcete upraviť informácie o vytáčaní, kliknite na položku Zvuk a telefón.

Konferencie



Stretnutie
Pomocou príkazu Stretnutie môžete rýchlo začať schôdzu či konferenčný hovor s osobami 
z vašej organizácie alebo mimo nej.

1  V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na šípku napravo od tlačidla Možnosti  
a potom na príkaz Stretnutie.

2 V okne konverzácie môžete vykonať nasledujúce operácie:

  Ak chcete pozvať niekoho z vašej organizácie, kliknite na ponuku Možnosti pre osoby, 
ďalej na príkaz Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla a potom zvoľte kontakt.

  Ak chcete pozvať niekoho mimo vašej organizácie, kliknite na ponuku Možnosti pre 
osoby a potom na príkaz Pozvať e mailom. V aplikácii Outlook sa otvorí e-mailová 
správa. (Ak nemáte aplikáciu Outlook, môžete text pozvania skopírovať do ľubovoľného 
iného e-mailového programu.)

  Účastníkov môžete do schôdze taktiež pridať pretiahnutím príslušných kontaktov 
 zo Zoznamu kontaktov do okna konverzácie.

Pripojenie k naplánovanej schôdzi online
V žiadosti o schôdzu v aplikácii Outlook kliknite na príkaz Pripojiť k schôdzi online alebo  
na prepojenie na schôdzu.
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Začatie skupinovej konverzácie pomocou IM
Skupinovú konverzáciu pomocou okamžitých správ (IM) môžete začať tak, že vyberiete 
kontakty či skupinu kontaktov zo zoznamu kontaktov, alebo môžete na skupinovú konverzáciu 
prepnúť pôvodnú konverzáciu s jednou osobou.
Ak chcete začať skupinovú konverzáciu zo zoznamu kontaktov, postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov:

1 Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na kontakty, ktoré chcete pozvať.

2  Na posledný kontakt kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na príkaz Odoslať 
okamžitú správu.

3 Do okna správy napíšte správu a potom stlačte kláves ENTER.

Ak chcete začať skupinovú konverzáciu z okna konverzácie, postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov:

  Kliknite na ponuku Možnosti pre osoby, ďalej na príkaz Pozvať podľa mena alebo 
telefónneho čísla a potom zvoľte kontakty, ktoré chcete pozvať.

Rozšírenie možností konverzácií pomocou okamžitých správ
V aplikácii Lync 2010 môžete do svojich konverzácií pomocou okamžitých správ pridať 
komunikačné režimy. Môžete napríklad začať konverzáciu pomocou okamžitých správ 
s jedným kontaktom, pridať ďalšie kontakty a následne pridať zvuk a video. Ak budete 
potrebovať zdieľať dokumenty alebo snímky, môžete začať zdieľať plochu.

Ak chcete pridať hlas či video, postupujte v okne konverzácie podľa nasledujúcich pokynov:

Konferencie



  Pre pridanie hlasu kliknite na príkaz Hovor.

  Pre pridanie videa kliknite na príkaz Video.

Ak chcete pozvať ďalších účastníkov, kliknite v okne konverzácie na šípku vedľa položky 
Možnosti pre osoby          a potom vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať.

Ak chcete zdieľať plochu či program, kliknite v okne konverzácie na ponuku Zdieľať a potom 
vyberte plochu, monitor či program.

Pripojenie k telefonickej konferencii
Ak dostanete žiadosť o schôdzu, ktorá podporuje vytáčané telefonické pripojenie, budú 
v pozvánke obsiahnuté taktiež prístupové informácie.

Pre pripojenie zo svojho telefónu ako usporiadateľ či overený účastník budete potrebovať 
nasledujúce prístupové informácie uvedené v žiadosti o schôdzu: telefónne číslo konferencie, 
ID konferencie, váš PIN (pozri „Nastavenie kódu PIN“) a vaše telefónne číslo.

Nastavenie kódu PIN
PIN telefonickej konferencie v aplikácii Lync vás identifikuje a overuje ako používateľa 
s prístupom k sieti vašej organizácie. PIN je požadovaný pri pokuse o pripojenie ku konferencii 
z telefónu či zariadenia, ak ste mimo siete organizácie a taktiež v niektorých typoch sietí.

1  V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na šípku Zobraziť ponuku, ďalej na položku 
Nástroje a potom na položku Nastavenie telefonickej konferencie.

2 Na domovskej stránke pod položkou Číslo PIN kliknite na tlačidlo Prihlásiť.

3  V zozname Jazyk zvoľte svoj jazyk, zadajte svoje používateľské meno a heslo a potom 
kliknite na tlačidlo Prihlásiť.

4  Na stránke Vytvoriť nový kód PIN kliknite na položku PIN alebo Zmeniť kód PIN,  
do poľa PIN zadajte číslo spĺňajúce požiadavky na kód PIN a potom ho znovu zadajte  
do poľa Potvrdiť kód PIN.
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Spätné volanie z aplikácie Lync 2010
Aplikácia Lync vám môže zavolať späť a automaticky vás pripojiť k zvukovému prenosu 
schôdze (napríklad ak musíte nečakane odísť od počítača, ale chcete pokračovať v hovore 
z mobilného zariadenia). Telefónne číslo konferencie a ID konferencie si pritom nemusíte 
pamätať.

1  Po pripojení k schôdzi kliknite v dialógovom okne Zvuk schôdze na príkaz  
Zavolajte mi na.

2  Kliknite na číslo uvedené v zozname, alebo zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete 
zavolať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Konferencie



Stručná referenčná príručka pre hlas a video

Inštalácia zvukových zariadení
Ak máte mikrofón a reproduktory, ste pripravení na videohovory v aplikácii Microsoft® Lync™. 
Takisto môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie odporúčané vašou organizáciou, ako je náhlavná 
súprava USB, telefón USB či telefónne slúchadlo, a aplikácia Lync 2010 ich automaticky 
nakonfiguruje. Ak chcete skontrolovať nastavenie zvuku, kliknite na tlačidlo Možnosti a potom 
na položku Zvukové zariadenie.

Ďalšie informácie o telefónoch a zariadeniach podporovaných aplikáciou Lync nájdete  
na stránke Telefóny a zariadenia certifikované pre Microsoft Lync (v angličtine) na adrese  
http://technet.microsoft.com/en-us/lync/gg278164.

Pripojenie webovej kamery
Hneď ako pripojíte webovú kameru k počítaču, aplikácia Lync ju automaticky rozpozná 
a umožní jej použitie pre videohovory. Ak chcete skontrolovať nastavenie webovej kamery, 
kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Videozariadenie.

Nájdenie správnej osoby
Do vyhľadávacieho poľa začnite zadávať meno hľadanej osoby. Pod vyhľadávacím poľom sa 
začnú zobrazovať zodpovedajúce výsledky. Hneď ako zbadáte meno hľadanej osoby, dvojitým 
kliknutím naň môžete začať zasielať okamžité správy. Ak chcete osobu pridať do svojho 
zoznamu kontaktov, kliknite na jej meno pravým tlačidlom myši
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Hlasový hovor
Telefónny hovor môžete uskutočniť jediným kliknutím.

1 Kliknite na kontakt v zozname kontaktov.

2  Kliknite na tlačidlo Zavolať, alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla a potom kliknite na číslo, 
ktoré chcete zavolať. Môžete taktiež pridať nové číslo.

Konferenčný hovor
Ak chcete vybrať viac kontaktov, podržte stlačený kláves CTRL a potom vyberte kontakty, 
s ktorými chcete hovoriť. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na vybraný kontakt a kliknite  
na tlačidlo Začať konferenčný hovor.

Prijatie volania
Ak sa objaví na vašej obrazovke upozornenie na volanie, vykonajte jeden z nasledujúcich 
krokov:

  Ak chcete prijať volanie, kliknite na upozornenie.

  Ak chcete volanie odoslať do hlasovej pošty, kliknite na príkaz Odmietnuť.
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  Ak chcete volanie presmerovať na iné číslo, kliknite na príkaz Presmerovať a potom 
zvoľte číslo.

Pozvanie ďalších osôb do konverzácie
1 V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby.

2  Kliknite na príkaz Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla, kliknite na 
požadovaný kontakt alebo ho vyhľadajte a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak je určitá osoba dostupná iba telefonicky, kliknite na príkaz Pozvať telefónom a potom 
zadajte telefónne číslo. Môžete taktiež pretiahnuť kontakty z okna kontaktov do okna 
konverzácie.

Pridanie hlasu do konverzácie pomocou IM
Ak chcete do konverzácie pomocou okamžitých správ pridať hlas, stačí iba kliknúť na tlačidlo 
Zavolať. Pri hovore môžete zároveň pokračovať v písaní.
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Ovládacie prvky hovoru

Ak chcete hovor pridržať, kliknite na tlačidlo Podržať.

Ak chcete hovor odoslať na iný telefón alebo ho zlúčiť s inou 
konverzáciou, kliknite na tlačidlo Prepojiť.

Pre ukončenie hovoru kliknite na tlačidlo Ukončiť hovor.

Pridanie videa
Ak máte nainštalovanú webovú kameru, môžete ju v priebehu konverzácie aktivovať a zobraziť 
tak osobe, s ktorou hovoríte, svoje video.

Pre pridanie videa do konverzácie pomocou okamžitých správ či zvukového hovoru kliknite 
na tlačidlo Video v okne konverzácie. Ak prijmete prichádzajúci videohovor, druhá strana vás 
neuvidí dovtedy, než zaktivujete video na svojej strane konverzácie.
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Stručná referenčná príručka  
pre zdieľanie a spoluprácu
V priebehu schôdze či konverzácie pomocou okamžitých správ (IM) v aplikácii  
Microsoft® Lync™ 2010 môžete zdieľať svoju plochu či program, predvádzať prezentácie 
aplikácie Microsoft® PowerPoint® či spolupracovať na tabuli.

Zdieľanie plochy
1 Spustite aplikáciu Lync 2010 a v zozname kontaktov kliknite na kontakt.

2 V otvorenom okne konverzácie kliknite na príkaz Zdieľať.

3  Ak máte viac než jeden monitor, kliknite na ten, ktorý chcete zdieľať.

Zdieľanie programu
1 V okne konverzácie kliknite na príkaz Zdieľať a potom na položku Program.

2  V dialógovom okne Zdieľať programy kliknite na program, ktorý chcete zdieľať, 
a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.
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Zdieľanie prezentácie aplikácie PowerPoint
Ak chcete v priebehu schôdze či konverzácie pomocou okamžitých správ v aplikácii Lync 
predviesť prezentáciu:

1  V okne konverzácie kliknite na príkaz Zdieľať a potom na položku Prezentácia 
aplikácie PowerPoint.

2  V dialógovom okne Zdieľať aplikáciu PowerPoint dvakrát kliknite na prezentáciu, 
ktorú chcete zdieľať. Hneď ako je prezentácia pripravená na predvedenie a je načítaná, 
uvidia ostatní účastníci jej obsah. Pomocou nástroja pre poznámky v ľavom dolnom rohu 
prezentácie môžete do prezentácie robiť poznámky.

Vytvorenie tabule
Tabuľa predstavuje prázdnu stránku pre poznámky a kreslenie. Môžu ju používať všetci 
účastníci schôdze.

1 V okne konverzácie kliknite na príkaz Zdieľať a potom na položku Nová tabuľa.

2  Pomocou nástroja pre poznámky v ľavom dolnom rohu tabule môžete na tabuľu  
písať a kresliť.

Prenos súborov
  Z priečinka v systéme Windows kliknite na súbor, ktorý chcete odoslať, a pretiahnite  

ho do okna konverzácie alebo priamo na kontakt v zozname kontaktov.

Hneď ako súbor pustíte, príjemcovi sa zobrazí ponuka pre prenesenie súboru. Hneď ako  
je prenos dokončený alebo odmietnutý, zobrazí sa vám oznámenie.

Zdieľanie 
a spolupráca



Pripojenie súboru k schôdzi
V priebehu skupinovej konverzácie, schôdze či konferenčného hovoru môžete s účastníkmi 
zdieľať súbor, nie je ale možné ho odoslať rovnakým spôsobom ako jednej osobe. Namiesto 
toho môžete k schôdzi pripojiť prílohy, ktoré si môžu ostatní účastníci prevziať a zobraziť.

1  V okne konverzácie môžete po kliknutí na tlačidlo Pridať alebo zobraziť prílohy 
nahrať súbor.

2 V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo Pridať prílohy.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Uskutočnenie ankety
Anketa vám umožňuje rýchlo získať informácie či zistiť preferencie účastníkov schôdze. Anketa 
v aplikácii Lync je tvorená jednou otázkou a až siedmimi možnými voľbami. 
V priebehu schôdze môže prebehnúť viac ankiet, ale v jednom okamihu sa môže v okne 
zdieľania zobraziť iba jedna anketa, ktorá je prístupná všetkým účastníkom. Vytvárať a riadiť 
ankety môžu iba prezentujúci. Ak nie ste prezentujúci, môže vás ním určiť organizátor schôdze 
alebo iný prezentujúci.

1 V okne konverzácie kliknite na príkaz Zdieľať a potom na položku Nová anketa.

2  V dialógovom okne Vytvoriť anketu zadajte názov hlasovania, svoju otázku a dve  
či viac možných odpovedí.

3 Kliknite na tlačidlo OK.

Ak žiadny z účastníkov nezdieľa obsah, zobrazí sa vaša anketa okamžite všetkým účastníkom 
s textom Prebieha anketa v dolnej časti okna. Ak prebieha už iné zdieľanie, môžete buď 
zobraziť svoju anketu okamžite, čo by znamenalo ukončenie zdieľania, alebo svoje hlasovanie 
uložiť do koša pre obsah na neskôr.

Po dokončení ankety môžete výsledky uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť anketu v dolnej časti 
okna zdieľania a potom kliknúť na tlačidlo Ukončiť anketu.
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Odovzdanie kontroly nad počítačom inej osobe
V okamihu začatia zdieľania plochy či programu ich môžete ovládať iba vy. Zároveň ale 
môžete ostatným umožniť používanie vlastnej myši a klávesnice na ovládanie a vykonávanie 
zmien vo vašom počítači.

1 Na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky kliknite na príkaz Povolenie na kontrolu.

2  Kliknite na príkaz Automaticky prijímať žiadosti o ovládanie alebo kliknite na meno 
konkrétnej osoby v zozname Účastníci.

Opakované prevzatie kontroly
1 Ak chcete prevziať späť kontrolu nad plochou, monitorom či programom:

2  Kliknite na príkaz Povolenie na kontrolu. Ak je začiarknutá položka Automaticky 
prijímať žiadosti o ovládanie, zrušte jej začiarknutie. Ak chcete prevziať kontrolu  
od určitej osoby, kliknite na príkaz Prevziať ovládanie.

Indikácia zdieľania či predvádzania
Kedykoľvek aktívne zdieľate či predvádzate obsah, je v hornej časti obrazovky zobrazený panel 
s textom Zdieľate obsah.

Zastavenie zdieľanie
Ak chcete ukončiť zdieľanie či predvádzanie, kliknite na príkaz Ukončiť zdieľanie.

Zdieľanie 
a spolupráca



Stručná referenčná príručka pre  
Lync 2010 Attendee
Ak nemáte nainštalovaný komunikačný softvér Microsoft® Lync™ 2010, môžete používať 
aplikáciu Microsoft® Lync™ 2010 Attendee. Tento komunikačný klient umožňuje účasť na online 
schôdzach v aplikácii Lync 2010.

Lync 2010 Attendee ponúka komunikačné nástroje, ako sú okamžité správy (IM), zvukové 
hovory, video a nástroje pre spoluprácu ako zdieľanie programov, zdieľanie obrazovky, prílohy, 
tabule, hlasovania a prezentácie.

Inštalácia aplikácie Lync 2010
Je možné, že vám aplikáciu Attendee už nainštaloval tím podpory vašej organizácie. V takom 
prípade uvidíte v ponuke Štart položku Microsoft Lync 2010 Attendee. V závislosti od 
spôsobu inštalácie aplikácie Lync môžete Lync Attendee taktiež nainštalovať z prepojenia 
v pozvánke na schôdzu podľa nasledujúcich pokynov:

1 Kliknite na prepojenie Pripojiť k online schôdze v žiadosti o online schôdzu.

2  Zobrazia sa pokyny pre výber klientskej aplikácie. Kliknite na možnosť Prevziať 
a nainštalovať Lync Attendee.

3  Otvorí sa webová stránka s prepojením na prevzatie súboru a inštaláciu.  
Postupujte podľa pokynov pre prevzatie a inštaláciu.
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Pripojenie k online schôdze v aplikácii Lync 2010
Pomocou aplikácie Attendee sa môžete pripojiť k online schôdzi v aplikácii Lync ako hosť  
či overený používateľ.

1 Kliknite na prepojenie Pripojiť k online schôdzi v žiadosti o online schôdzu.

2  Na prihlasovacej obrazovke aplikácie Microsoft Lync Attendee zvoľte možnosť Pripojiť 
ako hosť alebo Pripojiť pomocou poverení podniku. Ak máte konto v spoločnosti, 
ktorá organizuje schôdzu, môžete sa pridať ako overený používateľ.

3  Ak sa chcete pridať ako hosť, zapíšte svoje meno, ktoré sa zobrazí v schôdzi, a potom 
kliknite na tlačidlo Pripojiť. Pre pripojenie ako overený používateľ zadajte svoje 
prihlasovacie údaje a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Zvukové pripojenie
Ak máte mikrofón a reproduktory, môžete v rámci online schôdzí v aplikácii Attendee hovoriť 
s ostatnými účastníkmi. Takisto môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie odporúčané vašou 
organizáciou, ako je náhlavná súprava USB, telefón USB či telefónne slúchadlo. Aplikácia 
Attendee automaticky nakonfiguruje nastavenie v závislosti od pripojeného zariadenia. Ďalej 
sa taktiež môžete schôdze zúčastniť prostredníctvom bežnej telefónnej linky. Číslo, na ktoré je 
potrebné zavolať, bude uvedené v pozvánke na schôdzu.
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Príprava aplikácie Lync 2010 Attendee na schôdzu
Aplikáciu Attendee môžete nakonfigurovať so všetkými nastaveniami tak, aby ste ich nemuseli 
opakovane zadávať pred každou schôdzou.

  Kliknite na tlačidlo Štart, ďalej na položku Všetky programy a potom na položku 
Microsoft Lync 2010 Attendee. Otvorí sa dialógové okno Lync Attendee – 
Možnosti.

Skontrolujte nastavenia v častiach Všeobecné, Osobné, Vyzváňacie tóny a zvuky, 
Zvukové zariadenie a Videozariadenie a prípadne ich upravte podľa svojich požiadaviek.

Začatie IM, zvukovej či videokonverzácie
Hneď ako ste predvádzajúcim či organizátorom prijatia do schôdze, zobrazí sa okno schôdze. 
Tu môžete komunikovať prostredníctvom okamžitých správ, zvuku aj videa.

  V závislosti od požadovaného spôsobu komunikácie kliknite na položku  
IM, Hovor či Video.
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Ak chcete odoslať okamžitú správu, zapíšte ju do okna schôdze a potom stlačte kláves Enter. 
Odoslané okamžité správy sú viditeľné všetkým účastníkom schôdze. Nie je možné odosielať 
okamžité správy len vybraným účastníkom. Ak chcete, aby vám konferenčná aplikácia zavolala 
späť, kliknite na príkaz Zavolajte mi v ponuke Hovor. Táto možnosť je užitočná, ak musíte 
v priebehu schôdze prepnúť na iné zariadenie, napríklad mobilný telefón. Môžete kliknúť na 
číslo v rozbaľovacom zozname alebo zadať iné číslo, na ktoré vám má konferenčná aplikácia 
zavolať. Kliknutím na položku Video môžete spustiť zdieľanie svojho videa. V prípade potreby 
môžete upraviť nastavenie videa. Pre príjem videa nie je potrebná webkamera.

Spustenie zdieľanie
Ak sa schôdze zúčastňujete ako predvádzajúci, môžete spustiť zdieľanie. Ak sa zúčastňujete 
iba ako účastník, zdieľať nemôžete. Aby ste mohli použiť niektorú z možností zdieľania, musí 
vás organizátor schôdze alebo predvádzajúci určiť ako predvádzajúceho.

  Kliknutím na príkaz Zdieľať zobrazíte dostupné možnosti zdieľania.

  Môžete zdieľať plochu konkrétneho monitora alebo viac monitorov, program, prezentáciu 
v aplikácii PowerPoint či tabuľu. V prípade zdieľania tabule na ňu účastníci môžu 
prispievať. Ďalej taktiež môžete vykonať prieskum.
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Stručná referenčná príručka pre  
Lync 2010 Attendant 
Táto stručná referenčná príručka popisuje najbežnejšie postupy pri používaní riešenia 
Microsoft® Lync™ 2010 Attendant. Táto integrovaná aplikácia umožňuje efektívne spravovať 
množstvo súčasne prebiehajúcich konverzácií prostredníctvom vybavovania a prepínania 
telefónnych hovorov a okamžitých správ.

Na používanie aplikácie Lync 2010 Attendant pre hlasové hovory stačia iba mikrofón 
a slúchadlá. Takisto môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie odporúčané vašou organizáciou, ako 
je náhlavná súprava USB, telefón USB či telefónne slúchadlo. Lync 2010 Attendant nepodporuje 
videohovory.

Hlavné okno aplikácie Attendant
Hlavné okno sa skladá z dvoch častí: oblasť konverzácií a zoznam kontaktov. V oblasti 
konverzácií prebieha samotná správa prichádzajúcich, aktívnych a nevybavených 
(pozdržaných) hovorov a konverzácií. Zoznam kontaktov umožňuje organizovať kontakty 
a uľahčiť tak vyhľadávanie osôb, s ktorými chcete komunikovať.

Oblasť konverzácií Zoznam kontaktov

Prichádzajúce 

Aktívne

Nevybavené



Prijatie volania
  Ak vám niekto volá, objaví sa v oblasti prichádzajúcich volaní v hlavnom okne aplikácie 

upozornenie. Volanie prijmete dvojitým kliknutím na toto upozornenie.

Volanie
  Ak chcete zavolať osobe v zozname kontaktov, kliknite dvakrát na jej meno alebo kliknite 

na tlačidlo Zavolať vedľa jej mena.

Vyhľadanie kontaktu
  Kontakt vyhľadáte zadaním jeho mena do vyhľadávacieho poľa. Už v priebehu zadávania 

sa vo výsledkoch zobrazujú zodpovedajúce mená.

Prepojenie hovoru
1 Kliknite na ikonu Prepojiť.

2  V zozname kontaktov dvakrát 
kliknite  
na meno kontaktu, ktorému chcete  
hovor prepojiť.

3  Prepojený hovor zmizne z oblasti konverzácií. 
(V prípade neúspešného pokusu o prepojenie sa zobrazí chybová správa.)

Vytočenie čísla
1  Do vyhľadávacieho poľa zadajte 

požadované číslo.

2  Dvakrát kliknite na zobrazený  
výsledok vyhľadávaniaLync A
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Konferenčný hovor
1  Podržte stlačený kláves CTRL a potom v zozname kontaktov kliknite  

na osoby, ktoré chcete pozvať.

2 Pravým tlačidlom myši kliknite na jeden z vybraných kontaktov.

3 Kliknite na príkaz Uskutočniť konferenčný hovor.

4  Ak chcete v priebehu hovoru pridať ďalšie kontakty, kliknite na ikonu Pridať a potom 
dvakrát kliknite na meno príslušného kontaktu, alebo tento kontakt pretiahnite do 
oblasti konferencie.

Poznámky v priebehu hovoru
1 Kliknite na ikonu Poznámka.

2 Kliknite kdekoľvek v oblasti poznámky a začnite zapisovať poznámku.

3  (Voliteľné) Ak chcete poznámky odoslať e-mailom, kliknite na príkaz  
Odoslať poznámky.
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Inštalácia zvukového zariadenia
Sprievodca nastavením zvuku a videa automaticky rozpoznáva pripojené zariadenia 
a zjednodušuje proces ich konfigurácie. Umožňuje taktiež vyskúšať a upraviť úroveň hlasitosti 
reproduktorov a citlivosť mikrofónu.

1  Kliknite na ponuku Zvukové zariadenie v hornej časti hlavného okna aplikácie 
Attendant.

2  Kliknite na príkaz Nastaviť zvuk.

Konfigurácia možností aplikácie Attendant
Ak chcete nakonfigurovať ďalšie možnosti aplikácie Attendant, ako sú všeobecné nastavenia, 
telefóny, akcie a upozornenia či osobné informácie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  Kliknite na ponuku Možnosti v hornej časti hlavného okna aplikácie Attendant a potom 
kliknite na položku Možnosti.

NASTAVENIE PRE TLAČ: Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použije nasledujúce nastavenie tlačiarne: 
Formát papiera: Letter (215,9 × 279,4 mm), orientácia: na šírku, nastavenie pre obojstrannú tlač: obojstranná  
tlač, pretočiť pozdĺž krátkej hrany.

© 2011 Microsoft. Všetky práva vyhradené. Tento dokument je poskytovaný „tak, ako je“. Informácie 
a názory vyjadrené v tomto dokumente, vrátane adries URL a ďalších prepojení na internetové webové 
stránky, sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky riziká vyplývajúce z jeho 
používania spočívajú na vás. Niektoré príklady sú výhradne pre ilustratívne účely a sú vymyslené. Nie je 
zamýšľané a nemôže byť vyvodzované žiadne ich spojenie so skutočnosťou.
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