
Ilmaiset 

puhelut 
Naapuriin, toiselle puolen 

Suomea, Yhdysvaltoihin, 

Kanarialle, … 



Linkit 
 http://www.skype.com/fi/ 

 Skypen Suomenkieliset sivut 

 http://www.mbnet.fi/artikkeli/ajankohtaiset/testissamme

_skype_viber_line_google_ja_fb_loysimme_parhaan 

 MikroBitin sivut 

 Skype ei liene sittenkään paras puhelimissa … 

http://www.ilmaisohjelmat.fi/kuvankasittely
http://www.ilmaisohjelmat.fi/kuvankasittely
http://www.mbnet.fi/artikkeli/ajankohtaiset/testissamme_skype_viber_line_google_ja_fb_loysimme_parhaan
http://www.mbnet.fi/artikkeli/ajankohtaiset/testissamme_skype_viber_line_google_ja_fb_loysimme_parhaan




Nauti Skypen Windows-version uudesta raikkaasta ulkoasusta. 

Tässä muutama esimerkki hienoista ominaisuuksista: 

 

• Keskustele päivittäin ilmaisilla pikaviesteillä. 

 

• Jaa kuvia ja katso niitä suoraan keskustelussa. 

 

• Kokoa perhe yhteen ilmaisella videopuhelulla. 

 

• Siirry puheluiden ja viestien välillä – tai käytä molempia 

samanaikaisesti. 

 

• Soita edullisia puheluita ja lähetä tekstiviestejä matka- ja 

lankapuhelimiin. 

 

• Käytön aloittaminen edellyttää ainoastaan Windows XP (SP3)-

, Vista-, 7-, 8- tai 8.1-versiota, verkkokameraa videopuheluita 

varten ja mikrofonia. 



Miten toimii? 

 Mikä tahansa laite voi olla yhteydessä 

Internetin kautta 
 Vaatii yhteyden Internetiin 

 Tietokone, puhelin 

 Molempien osapuolten oltava yhteydessä verkkoon ja 

Skype –palveluun (oma sovelluksensa) yhtä aikaa 

 Maksusta saa soittaa ”oikeaan” numeroon 



Miten asennetaan (1) 
1. Avaa Skype sivu 

2. Aloita lataus klikkaamalla ”Lataa Skype” 

3. Valitse laite 

 Tässä tapauksessa tietokone => klikkaa ”Hanki Skypen Windows 

työpöytäversio” 

 



Miten asennetaan(2) 
 Valitse tiedoston sijainti 

 Hyväksy tietokoneen ehdotus 

 Käynnistä asennus 

tuplaklikkaamalla ladattua 

asennustiedostoa 

 Asennus on mahdollista vain 
järjestelmänvalvojana 

 Valitse kieleksi Suomi 

(oletuksena) 

 Jos haluat, että Skype 

käynnistyy yhtä aikaa 

Windowsin kanssa, niin jätä 

valinta kohtaan ”Käynnistä 

Skype, kun tietokone 

käynnistyy” (ei suositella, jos 

Skypeä ei käytä aina) 

 



Miten asennetaan(3) 
o Skype-puheluun –

toiminto lisää nettisivuille 

suoran 

soittomahdollisuuden 

puhelinnumeroihin, jotka 

sivulla mainitaan 

o Jos et tarvitse toimintoa, 

ota valinta pois 



Miten asennetaan(4) 
o Skype ehdottaa 

Bingiä hakukoneeksi 

ja MSN:ää kotisivuksi. 

o Jätä valinnat, jos 

haluat 

 Asentaminen 

käynnistyy ja kestää 

muutaman minuutin 

MSN:ää


Kirjautuminen 
 Voi kirjautua palveluun 

joko Microsoft tiliä 

käyttämällä tai Skype 

nimen avulla 

 Molempiin oltava tili jo 

ennakkoon luotuna 

 Tilit voidaan luoda 

myös jälkikäteen 



Valmistelu (1) 
o Ääni ja kuva tarkastetaan 

o Useimmissa kannettavissa 

on mikrofoni ja kamera 

o Pöytäkoneissa ja 
vanhemmissa 
kannettavissa on 
käytettävä erillisiä laitteita 

o Skypessä on erillinen sivu 

testien tekemiseksi 



Valmistelu (2) 
o Pofiilikuva ei ole 

välttämätön, mutta 

tunnistamisen kannalta se 

olisi ”ihan kiva” 



Valmis !! 



Käyttö 

 Lisää kontakti 

lähettämällä 

pyyntö 



Käyttö 

 Soita kontaktille 

valitsemalla nimi 

vasemmasta 

laidasta 


