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Користење на Skype
Видете ги овие совети за видео разговори на Skype.

Што е Skype?
Skype е една од најпопуларните апликации за
видео разговори, која овозможува бесплатни
и временски неограничени видео разговори.
Skype може да го симнете (download) од
интернет и тој работи на десктоп компјутери, лаптопи, таблети и умни телефони.
Исто така, Skype е претходно инсталиран на голем број Windows компјутери.
За да го симнете (download) Skype, посетете ја интернет страницата www.skype.com.

Кому може да се јавам на Skype?
Може да водите разговор со секого кој користи Skype. Тој или таа може да биде
на вашата постоечка листа на контакти или може да ги додадете на Skype.
На Skype може да се јавите на служби за итни ситуации (emergency) или на
телефонските броеви 1300.

Колку чинат повиците на Skype?
Јавувањето на луѓе кои користат Skype е бесплатно.
Преку Skype исто така може да се јавувате на нормални телефонски броеви, но
тоа не е бесплатно.

Додавање на контакти
Пред да се јавите некому на Skype, неговото или
нејзиното име треба да го внесете во листата на контакти
на вашиот Skype. Има два начина на кои луѓе може да
бидат додадени во вашата листа на контакти.
• Skype може да ја користи листата на контакти што веќе
ја имате. Кога првпат ќе го активирате Skype, може да
бидете прашани дали дозволувате Skype да ја користи
вашата листа на контакти.
• Вие може да барате луѓе на Skype користејќи ја
командата Search.
beconnected.esafety.gov.au

Mary
Prasad
Dominic
Sally

Додавање луѓе на
вашата листа на
контакти на Skype

Користење на Skype
Употреба на
командата Search
на Skype

First Name

Bob
Online

Mark Smith, Italy

Bob

Mark Smith
Italy

0:00
За да најдете некого на Skype
користејќи ја командата Search,
Add contact
кликнете на неа и впишете
една од следните работи:
• Името на лицето (и можеби
неговата локација, ако има
многу луѓе со истото име).
• Телефонскиот број на лицето.
Додавање луѓе на вашата листа
• Имејл адресата на лицето.
на контакти на Skype
Кога ќе се појави листа со резултати,
кликнете на името на лицето кое сакате да го додадете на листата на контакти.
Тогаш ќе се појави неговиот или нејзиниот профил.
На крај, кликнете на Add to contacts. Тоа ќе прати порака до лицето, барајќи
негова или нејзина согласност да биде додадено на вашите контакти. Кога
лицето ќе прифати, ќе може да му се јавувате на Skype.

Водење видео разговор на
Skype
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За да водите видео разговор, следете ги
следните чекори:
1. На листата на контакти одберете го името на
лицето. Ќе се појави страницата со неговиот
или нејзиниот профил.
2. За да се јавите, кликнете на копчето со слика
на видео камера.
3. Апаратот на соговорникот ќе почне да
ѕвони. Кога тој или таа ќе го прифати
Видео разговор на Skype
повикот (кликнувајќи на зеленото копче Pick
up), ќе почне видео разговорот.
4. Завршете го разговорот кликнувајќи на црвеното копче Hang up.
За време на разговорот, сликата на соговорникот ќе го исполнува поголемиот
дел од екранот. Вашето лице ќе го видите во мал квадрат во долниот дел од
екранот. Така ќе знаете како ве гледа соговорникот.
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Во еден разговор на Skype може да
вклучите повеќе луѓе. Кликнете на копчето
+ или на копчето ... за да вклучите повеќе
луѓе во разговорот. Ќе бидете прашани
кого сакате да го додадете во разговорот.

Почнете да се јавувате
Откако сте ги внеле сите ваши контакти, за да се јавите некому на Skype
треба само да го одберете името на соговорникот или да го кликнете или
допрете копчето за јавување.
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