
 

Skype för företag (webbinarie) 

 

Denna utbildning är till för dig som har Office 365 och vill lära dig grunderna i Skype för 

företag. 

Målgrupp 

 

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig Skype för företag där du kan kommunicera 

med kollegor och kunder var du än befinner dig genom snabbmeddelanden, videosamtal, 

Skypemöten och telefoni. 

Förkunskaper 

 

Kunskaper motsvarande grundkurs i Windows. 

Mål 

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i 

Skype för företag. 

Innehåll Skype för företag 

 
▪ Fördelar med Skype för företag och användningsområden 
▪ Genomgång av tekniken 
▪ Introduktion – Skype 
▪ Bjuda in till möte 
▪ Mötesinställningar 
▪ Ljud och video 
▪ Presentera skrivbord, program och Powerpoint 
▪ Använda whiteboard och/eller OneNote 
▪ Samredigering 
▪ Omröstning 
▪ Frågor och svar 
▪ Ge kontroll 
▪ Hantera deltagare 
▪ Spela in presentation 
▪ Användbara inställningar 
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▪ Förberedelser 
▪ Skapa strukturerat upplägg, röd tråd 
▪ Tidsaspekten 
▪ Hantera frågor 
▪ Problemställningar och vanliga misstag 
▪ Tackla olika typer av störningar 
▪ Uppföljning 
▪ Rekommendationer vid digitala möten 

 

 

Antal deltagare 

 

Finns egentligen ingen gräns, men vi rekommenderar att man är upp till ca: 50 deltagare på 

webbinariet för att kunna hinna med och svara på eventuella frågor. 

Omfattning 

 

Webbinariet är ca: 45-60 minuter. 

Utbildningens startdatum 

 

Datumförslag: 28/1, 29/1, 30/1 eller 31/1 

 

Tider 

 

Klockan: 10.00-11.00 

 

Kallelse till deltagarna 

 

Inbjudan mailas till deltagarna som sedan anmäler sig till utbildningen via GoToWebinar. 

Deltagaren får en inbjudan skickad till sin kalender med en länk till webbinariet. 

Utbildningsleverantör 

Lexicon Göteborg AB. 

Södra Hamngatan 19–21 

411 14 Göteborg
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Kontaktuppgifter lärare:  

 

Namn: Mikael Boustedt 

E-post: mikael.boustedt@lexicon.se 

Telefon: 031-769 15 64 alt. 0735-10 96 96 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 
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