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Witamy w IceWarp TeamChat!
TeamChat jest narzędziem współpracy dla zespołów I projektów. Ma on znajomy interfejs
wieloużytkownikowego WebChat ale rozrzerzonego o współdzielenie plików, spotkania, połączenia
konferencyjne Iinne. Tutaj znajdziesz wiele porad jak zacząć korzystać z TeamChat.

Szybko przełącz się na TeamChat
Kropka ponad jego ikonką oznacza że masz nieprzeczytane wiadomości w jednym
ze swoich pokoi chat. Obok każdego z pokoi chat pokazane są liczby nieprzeczytanych wiadomości od Twojej ostatniej wizyty.

Publiczne i prywatne pokoje chat
Obecnie jesteś uczestnikiem chat publicznego którego każdy może zobaczyć I
dołączyć lub zostałeś zaproszony do prywatnego pokoju chat utworzonego przez
kogoś z Twojego zespołu.

Utwórz pokój chat
Pokoje chat są podzielone na grupy (takie jak departamenty) ustawione przez
administratora. Kliknij na + obok grupy aby utworzyć pokój w niej a następnie
zaproś innych.

Wysyłaj prywatne wiadomości
Kliknij na zdjęcie użytkownika a wiadomość którą następnie napiszesz zostanie
wysłana tylko do tego użytkownika. W ten sposób możesz rozmawiać otwarcie i
prywatnie nawet bez opuszczania pokoju chat.

Zaproś gości, współdziel linki lub pliki
Ikona plus na lewo od miejsca gdzie piszesz wiadomości, pozwala Ci zapraszać
gości, wysyłać pliki, współdzielić linki oraz wykorzystywać inne opcje. Po prawej
możesz wstawiać emotikony.
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Zarządzaj członkami i gośćmi
Uczestnicy są z Twojej firmy, mogą tworzyć nowe pokoje oraz usuwać lub dodawać
nowe osoby do pokoju chat który stworzyli. Goście to użytkownicy zewnętrzni, tacy
jak konsultanci w twoim projekcie i możesz ich dowolnie dodawać i usuwać.

Zarządzaj plikami i dokumentami
Ta zakładka zawiera listę plików i dokumentów które zostały przesłane przez
użytkowników pokoju chat. Najedź na wybrany plik i możesz go współdzielić
poprzez przycisk „Współdziel”.

Twórz lub dołącz do zdarzeń
Ta zakładka zawiera nadchodzące zdarzenia utworzone przez użytkowników pokoju
dla innych uczestników. Wybierz aby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie na
spotkanie..

Otwieraj dokumenty z dymka chat
Aby otworzyć dokument kliknij na jego podgląd w obszarze chat. Możesz również
zaakceptować/odrzucić spotkanie lub dołączyć do połączenie konferencyjnego
bezpośrednio z dymka w obszarze chat.
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