StarLeaf app snabbguide
Sök efter en kontakt genom att
skriva de första bokstäverna i
namnet i Sök eller ring fältet

Skapa en ny chat, grupp eller möte
Bjud in en vän eller kollega att ansluta
till dig med StarLeaf

Stjärnmarkera personer,
grupper, rumssystem eller
permanenta möten för att de
ska visas i dina Favoriter

Ring ett video
eller röstsamtal

Växla mellan att se
dina favoriter, chatkonversationer,
bokade möten och
samtalshistorik

Kontaktinfo
och slå på/av
meddelandenotiser

Indikator för
leveransstatus
av meddelanden

Chat visar en till en
och gruppchattar i
kronologisk ordning

Meddelandet
har lästs av
mottagaren (alla
mottagare om det
är en gruppchat)

Samtal visar alla
senaste samtal i
kronologisk ordning

Meddelandet har
nått molnet och
kommer skickas
till mottagaren

Under Konto kan du ställa in kamera och
mikrofon med mera

Denna snabbguide är för Windows. StarLeaf app finns också för Mac OS, iOS och Android.

Skriv och skicka meddelande
Tips: Tryck Enter för att skicka meddelandet.
Använd Shift + Enter för att lägga till en ny rad

Meddelandet kan
inte skickas, du är
inte ansluten till
internet

StarLeaf app snabbguide
Boka ett möte

Anslut till ett bokat möte
När ett möte ska starta visas en grön
Anslut knapp bredvid mötestiteln
under fliken Möten. Knappen blir synlig
10 minuter innan mötet startar.

1. Välj plusikonen.
2. Välj Nytt möte.
StarLeaf portal öppnas, där kan du boka nya eller göra
ändringar i dina befintliga möten.

Det kan vara både möten som du
bjudit in till eller har blivit inbjuden till.

Alla deltagare får ett mejl med en mötesinbjudan,
denna innehåller instruktioner för att ansluta till
mötet.

Tryck på Anslut för att ansluta till
mötet.

Funktioner under pågående möte

Bjud in till StarLeaf

Funktioner under pågående möte visas i appens överkant när du är i ett video eller
röstsamtal.

Bjud in andra att ansluta till dig med StarLeaf.
1. Välj plus ikonen
2. Välj Bjud in till StarLeaf.
3. Skriv in mejladressen till personen som du vill bjuda in till StarLeaf.

 Chat: chatta med en person eller grupp under tiden som ni är i ett samtal (de måste vara
en StarLeaf användare eller grupp, annars kommer chat inte vara möjligt)

4. Tryck på Inbjudan.

 Deltagare: lägg till fler deltagare till samtalet
 Dela skärm: dela din bildskärm med deltagare i ett videomöte
 Knappsats: om du behöver använda DTMF toner för att navigera i ett röstbaserat
menysystem
 Spela in: spela in bokade möten. Inspelning är en extra option
 Mer: inställningar för bildlayout, kamera, mikrofon och högtalare
 Helskärm: aktivera och avaktivera helskärmsläge
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Behöver mer hjälp med en StarLeaf-produkt, gå till: https://support.starleaf.com/

Personen du bjöd in
får ett mejl med all
information de behöver
för att ringa dig. De
erbjuds också att ladda
ner appen.

