Dodawanie grup kontaktów w
programie Lync
Program Lync pozwala stworzyć grupy kontaktów w celu jednoczesnego wyświetlania na ekranie
większej ilości kontaktów i komunikowania się z nimi w tym samym czasie. Grupy można również
dowolnie modyfikować, dodając lub usuwając kolejne osoby. Wszystko to możliwe jest bez
konieczności powiadamiania osób znajdujących się na liście kontaktów do jakich grup należą.
W programie grupy kontaktów można tworzyć samodzielnie lub dodać grupy już utworzone.
Proces tworzenia grup kontaktów w programie Lync wygląda w sposób następujący:



W oknie głównym programu należy kliknąć w ikonę Dodaj kontakt , a następnie z listy,
która się pojawi wybrać opcję Utwórz nową grupę.
Na dole okna podświetli się obszar, w którym tekst Nowa grupa należy zastąpić nazwą, którą
chcemy nadać danej grupie kontaktów.

Aby dodać grupę kontaktów, w której znajdą się osoby z Państwa grupy zajęciowej należy
wykonać następujące kroki:




W oknie głównym programu należy kliknąć w pole, w którym znajduje się tekst Znajdź osobę.
Następnie należy wprowadzić nazwę grupy ZWWS2014.
Z listy proponowanych kontaktów należy wybrać grupę ZWWS2014, kliknąć na niej prawym
przyciskiem, a następnie z listy wybrać opcję Dodaj do listy kontaktów.

Usuwanie pojedynczych kontaktów oraz całych grup jest równie proste jak ich dodawanie. W
przypadku usuwania pojedynczego kontaktu, po najechaniu na niego kursorem należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy i z listy wybrać opcję Usuń z listy kontaktów. W przypadku usuwania
grupy kontaktów należy odnaleźć w oknie głównym programu Lync grupę, którą chcemy usunąć.
Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę grupy i z listy wybrać opcję Usuń
grupę.

Gdyby mieli Państwo pytania odnośnie programu lub jego działania, prosimy o kontakt z Działem
Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań.
Adres e-mail: it@kozminski.edu.pl
Telefon: +48 (22) 519-21-45
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w pokoju A115 w godzinach:
Poniedziałek
8:00 – 18:00

Wtorek
8:00 – 18:00

Środa
8:00 – 18:00

Czwartek
8:00 – 19:00

Piątek
8:00 – 19:00

Sobota
8:00 – 16:00

Niedziela
8:00 – 16:00

