Pokud se chcete spojit bez nutnosti registrace či instalace programu je dobré vyzkoušet
online verzi progamu Skype pod názvem Meet Now. Postup je velice jednoduchý, založíte si
svou virtuální místnost, kde bude vaše setkání probíhat a pošlete odkaz všem ostatním
účastníkům. Nikdo se nemusí registrovat, či stahovat program. Nicméně pokud už patří mezi
uživatele Skypu a mají program stažený na svém zařízení, otevře se jim program v již stažené
aplikaci.
Hovor si dokonce můžete nahrát a Microsoft vám nahrávku uchová po dobu 30 dnů.
Služba funguje v prohlížeči Google Chrome. Pokud adresu (či konkrétní schůzku) otevřete
v jiném prohlížeči, bude vás služba vybízet ke stažení programu a registraci.
1. Jednoduše začnete na stránce https://www.skype.com/cs/free-conference-call/

2. Nyní stačí vybrat položku „Vytvořit bezplatně schůzku“ a vaše virtuální místnost pro
vaši konverzaci se začne vytvářet

3. Než začnete hovor, je potřeba sdílet adresu, kde bude vaše virtuální schůzka
(konverzace) probíhat
Nejjednodušší je vybrat „Sdílet pozvánku“

4. Pokud jste na svém zařízení přihlášeni k Outlooku či Gmailu, vyberte tyto možnosti a
aplikace se otevře přímo ve vybraném programu. Pokud ne, vyberte „Kopírovat
odkaz“ a adresa se vám nakopíruje do paměti (podobně jako když používáte ctrl+c)

5. Otevřete si váš program, přes který odesíláte e-maily, vyberte adresy, které chcete
připojit do vaší virtuální schůzky a do textu vložte odkaz z předchozího kroku (pomocí
ctrl+v). Takto se k vašim účastníkům dostane adresa, kde bude vaše virtuální schůzka
(konverzace) probíhat. Případně připojte text a čas, kdy se chcete s účastníky
propojit.

6. Ve chvíli, kdy se chcete propojit, vložte do vašeho prohlížeče adresu, kterou jste
rozeslali, nebo vyberte na stránce kde jste schůzku (konverzaci) plánovali „Začít
hovor“

7. Pokud se nechcete registrovat, ani stahovat program Skype, vyberte následně
„Připojit se jako host“

8. Napište jméno, pod kterým vás budou vidět ostatní účastníci vaší konverzace (v
našem případě jsme vybrali jméno Adam) a dále zvolte „Připojit se“

9. Nyní jste připojeni do vaší schůzky (konverzace) a můžete si s účastníky psát
jednoduše tak, že napíšete zprávu a odešlete (Enter) a nebo zahájíte hovor a zvolíte
tlačítko „Začít hovor“

10. Pokud nemáte nastaveno automaticky, je nyní na vás, jestli budete chtít schůzku
realizovat jen po hlase (se zapnutým mikrofonem) nebo i s obrazem (se zapnutou
kamerou). Pokud se propojujete i s obrazem, zkontrolujte, kam je kamera nastavena
J Po vaší volbě znovu vyberte „Začít hovor“

11. Nyní jste připojeni a můžete konverzovat s účastníky, které jste pozvali. V našem
případě to jsou dva aktivní účastníci, kteří prozatím kamery nenamířili správně J
V menší obrazovce jste vy, ve větší další připojení.

12. Hovor můžete kdykoliv opustit zvolením červeného sluchátka, případně vás služba
sama odhlásí po 24 hodinách (což je doba, po kterou platí váš profil hosta). Po 24
hodinách je potřeba se přihlásit znovu, případně zvážit registraci do služby Skype. Jak
na to vám poradí další dokument na těchto stránkách.
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