
 Skype

 Suita Windows Live



 este un software gratuit, ce permite utilizatorilor
să efectueze convorbiri telefonice cu video
prin Internet, utilizând tehnici din familia Voice
over IP (VoIP). Apelurile spre alți utilizatori
Skype sunt gratuite, indiferent de orașele și țările
de unde se vorbește, în vreme ce apelurile la
telefoanele obișnuite analogice din rețeaua
clasică (fixă) sunt de obicei contra cost.

 Funcționalități adiționale gratuite: telefonie
video, mesagerie instantă de tip chat, transfer
de fișiere, conferințe telefonice și conferințe
video gratuite pentru 10 zile (mai apoi se percepe
o taxă lunară)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Software
http://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesagerie_instant%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferin%C8%9B%C4%83_video&action=edit&redlink=1


































După prima logare programul permite să verifici

dacă calculatorul tău este compatibil cu chemările

audio - video, de asemeni aici poți alege și o

fotografie de profil. Pentru a merge mai departe apeși

butonul continuă.



Aici ți se confirmă dacă programul este

compatibil cu respectivele caracteristici audio

și video



Ți se va reaminti de fotografie, dacă vrei

poți să o adaugi mai târziu, folosind butonul

indicat la punctul 1, pentru a continua apeși

butonul indicat la punctul 2.



Programul confirmă că ești logat și că s-a

terminat configurarea, pentru a începe să

utilizezi programul apasă butonul indicat de
săgeată.





„Unelte” indicat prin punctul 1, apoi apeși pe butonul „Schimbă limba” pe

care îl indică a doua săgeată, iar din lista care apare, indicată de săgeata 3,

alegi limba dorită







Pentru a adăuga un contact nou apasă

butonul indicat de săgeată



Va apărea o fereastră nouă, unde va trebui să completezi datele contactului pe care vrei să îl

adaugi, pentru acest lucru, trebui să-i știi cel puțin numele de Skype:

1. Aici se pune adresa de email dacă o știi.

2. Aici se pune numărul de telefon.

3. Numele întreg.

4. Numele de Skype.















 Windows Live – marcă colectivă pentru un set
de servicii și software produse de Microsoft.

 Majoritatea acestor servicii sunt aplicații Web,
accesibile dintr-un browser, dar necesită și
instalarea pe PC de către utilizator.

 Există trei moduri de oferire a serviciilor
Windows Live: aplicațiile Windows Live
Essentials, servicii web, servicii mobile.

 Există servicii Microsoft Live: jocurile multi-
utilizator Xbox Live și Games for Windows –
Live.






