
 

 

Konfiguracja oprogramowania „Skype dla firm” 

umożliwiającego udział w wykładach zdalnych 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Zanim przystąpisz do konfiguracji, upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania systemowe. 

 

System operacyjny: 

 Windows 10 

 Windows 8.1 

 Windows 8 

 Windows 7 

 Windows Server 

 Mac 10.8 lub nowszy 

 

Przeglądarka internetowa: 

 Edge 

 Internet Explorer 11 

 Firefox 

 Safari 

 Chrome 

 

 

 



Instalacja aplikacji Skype Meeting App i pierwsze uruchomienie wirtualnej 
Sali wykładowej 

 
 
Po wejściu w link do Sali należy nacisnąć Zainstaluj aplikację Spotkania na Skype (sieciową) i dołącz 
przy jej użyciu. 

 

 

Przeglądarka powinna rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego SkypeMeetingApp.msi. 

 



Gdy plik zostanie pobrany, należy go uruchomić. Domyślnie plik powinien zostać pobrany do folderu 

Pobrane na dysku C. 

 

 

Po uruchomieniu pliku, instalator powinien automatycznie zainstalować aplikację. To, czy aplikacja 

została zainstalowana możemy sprawdzić wchodząc w Panel Sterowania -> Programy -> Programy i 

funkcje.  

 

 



Gdy aplikacja zostanie już zainstalowana, możemy wrócić do przeglądarki internetowej i nacisnąć 

dołącz do spotkania. 

 

 

Powinien pojawić się komunikat w górnej części ekranu, informujący o możliwości uruchomienia 

aplikacji. Należy nacisnąć przycisk Otwórz Skype Meeting App. 

 

 

 



W tym momencie powinna się uruchomić aplikacja. Na początkowym ekranie pojawi się pole, w 

którym należy podać swoją nazwę. Proszę w tym miejscu wpisać swoje imię i nazwisko, a następnie 

nacisnąć przycisk Dołącz. 

 

 

Po wejściu do wirtualnej Sali, możemy nacisnąć dwa wskazane strzałkami przyciski. Górny przycisk 

rozszerzy panel o listę uczestników, gdzie możemy sprawdzić stan naszych urządzeń audio / wideo. 

Dolny przycisk otworzy pole czatu, w którym możemy prowadzić konwersację tekstową z innymi 

uczestnikami spotkania (również z Prowadzącym, jeżeli mamy problem z mikrofonem). 

 



Ponowne dołączanie do wirtualnej Sali i rozwiązywanie problemów 
 
 
Jeżeli podczas kolejnych prób dołączenia do Sali nie otworzy się aplikacja lub wystąpił problem z 
instalacją lub pobieraniem pliku instalacyjnego, należy zamknąć przeglądarkę internetową, a 
następnie ponownie wejść w link do Sali. Po ponownym otwarciu, należy wybrać opcję Dołącz, 
używając Skype’a dla firm (komputer). 

 

 

Następnie, należy wybrać Dołącz za pomocą aplikacji Skype Meeting Web App. 

 



Następnie, należy wybrać Pozwól nam pomóc je rozwiązać. 

 

 

Jeżeli aplikacja z jakiegoś powodu nie została zainstalowana poprawnie, możemy wybrać opcję nr 2. 

Zainstaluj ją ponownie w razie potrzeby. Jeżeli aplikacja została zainstalowana poprawnie (możemy 

to sprawdzić w Panelu Sterowania) wybieramy opcję 3. Spróbuj dołączyć do spotkania ponownie. 

 

W razie problemów związanych z dołączaniem do wirtualnych Sal wykładowych, prosimy o kontakt z 

działem technicznym: it@wwsi365.edu.pl 


