
 OFFICE 365 SKYPE VIDEOSYSTEM 
GÖR KONFERENSRUMMEN ENGAGERANDE MED SKYPE VIDEOSYSTEM 

Nu kan ni både öka engagemanget i era möten och förenkla användarupplevelse med en 
kostnadseffektiv utrustning för att skapa ett videorum. Lösningen bygger helt på den 
Skype mötestjänst som finns inom Office365, vilket skapar en kostnadseffektiv lösning. 
 
Eftersom lösningen är helt integrerad med Skype for Business och/eller Office365 så 
känner användarna igen sig, kan ansluta sig till ett möte med ett klick och enkelt kan 
kommunicera med andra användare som har Skype i PC, Mac, mobilen eller i andra rum. 
 
Lösningen gör det enkelt för användarna att bjuda in, ansluta till och hantera videomöten.   
 
Utrustningen består av en bordsplacerad touchpanel samt en kamera med högtalare och 
mikrofon som placeras tillsammans med en eller två vägghängda skärmar av valfri 
storlek. Utrustningen finns i 3 olika paket för små, medelstora och stora konferensrum. 
 
För att ni skall få ett smidigt införande finns Telias Personliga Tekniker tillhands för att 
installera, integrera samt se till att ni får maximal användarnytta av systemet. 
 
 
 

FÖRDELAR MED SKYPE ROOM SYSTEM 

ENKELHET 
Lösningen innehåller en specialanpassad Skype klient, så 
användarna känner igen sig vid bokning och anslutning   

ANSLUT MED ETT KLICK 
Bokning sker via en Outlook kalendern. Anslutning till Skype 
mötet sker med ett klick på touchpanelen. 

INTEGRERAD MED SKYPE 
Enheten nyttjar Skype mötestjänsten som finns i de flesta 
Office365 abonnemang, dvs ingen extra videotjänst behövs! 

VALFRIA SKÄRMAR KAN 
ANVÄNDAS 

En eller två vägghängda skärmar av valfri storlek kan användas. 
Befintliga skärmar kan nyttjas. 

SNABB STARTSTRÄCKA 
Telias Personliga Tekniker ser till att ni får en smidig och 

bekymmersfri installation och snabb startsträcka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassningsbar hårdvara  
Skype videosystem består av en kamera/mic och en 

högtalarenhet (MeetUp) som kopplas till en 

bordsplacerad touchpanel. Touchpanelen innehåller 

en specialdesignad Skype-klient som gör att 

användarna via en knapptryckning kan ansluta till ett 

Skype-möte. 

Videosystemet finns i olika anpassade storlekar från 

konferensrumsstorlekar på upp till ca 20 personer. 

Touchpanelen kan vara installerad mot en eller två 

valfria väggskärmar med HDMI-utgång. 

 

Enkelt handhavande 

Skype videosystem kräver att Skype for Business 

används, vilket ingår i de flesta abonnemang för 

Office365. Alla får då möjlighet att boka Skype 

rumssystemet via kalendern i Outlook, samt bjuda in 

önskade personer till mötet.  

Två skärmar 

Nästa steg 
Läs mer om tjänsten på: 
telia.se/office365  

De som inte är på plats kan då ansluta till mötet via 

sin Skype-klient i PC, Mac, smartphone, via en 

webbläsare eller via ett annat Skype videosystem. 

Önskar presentatören visa filer, dokument eller 

presentationer under mötet kan detta ske enkelt med 

att ansluta en PC eller Mac till Skype videosystemet. 

Snabb startsträcka med Personlig tekniker 
För att snabbt komma igång så kommer våra 
personliga tekniker ut och ser till att ni kommer snabbt 
igång. De utför installation, integration och gör en 
enklare genomgång. Följande ingår i uppdraget: 

 Verifiera er nuvarande infrastruktur där minimikrav 
säkerställs enligt framtagna målmiljökrav 

 Verifiera att ni har rätt abonnemang på Windows 10 
samt Office 365 

 Avemballering och installation av Skype Videosystem 
enhet/er på anvisad plats, inkl. anslutning av 
nödvändigt kablage mot extern monitor  

 Installation av mjukvara på Skype Videosystem 

 Integration mot Skype for Business alt. Office 365 

 Validering av funktionerna i Skype Videosystem 

 Enklare dokumentation och överlämning till er 
administratör/kontaktperson 

 

En skärm 

Kontakta din ordinarie representant på Telia, 
eller gå in på telia.se/foretagskontakt och ange dina 

kontaktuppgifter. 
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