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JoicePhone 
JoicePhone är myJoice PC-klient 
som du använder för att genom-
föra videosamtal från en dator till 
en Joicebox eller till andra JoiceP-
hone-användare. Till skillnad från 
fasta telefoner som endast kan 
hantera tal så kan du med JoiceP-
hone genomföra samtal med både 
tal som med rörlig bild. 

Du kan installera programvaran 
på så många 
datorer du 
vill. Skulle du 
vara inloggad 
på flera dato-
rer samtidigt 
så kommer 
det att ringa 
på alla dessa 
datorer, men 
samtalet kopp-
la endast upp 
där du väljer 
att svara. 

Krav på hårdvara
För att använda JoicePhone behö-
ver du en bredbandsuppkoppling 
- internetanslutning med minst 
0,5 bit i vardera riktning -  och en 
webbkamera. Mobilt bredband kan 
fungera, men uppströmshastighe-
ten är oftast inte tillräcklig samt 
att tekniken är mer störningskäns-
lig jämfört med ett fast bredband.
En äldre dator fungerar utmärkt. 
Men det rekommenderas att du 
har en bättre webbkamera så att 
bilden för mottagaren blir så bra 
som möjligt. 
Säkerställ att webbkameran är 
korrekt installerad innan du star-
tar installationen utav JoicePhone 
på din dator. Efter att du installe-
rat webbkameran, starta om da-
torn då det brukar eliminera ev 
problem. 

Installation av program 
För att installera JoicePhone, be-
höver du först hämta din program-
vara och det gör du på myJoice 
användarwebbsida https://set-
tings.myjoice.com. 
Logga in med användaruppgifter-
na du fått per brev eller e-mail. 
För att förenkla installationen och 
användningen utav programmet, 
behöver du logga in först. Detta 
är för att få tillgång till nerladd-

ningslänken till 
din programvara 
som då har för-
programmeras 
med din identi-
tet och där kon-
trollerar du din 
profil. Det är 
enkelt att ringa 
videosamtal när 
du installerat 
JoicePhone en-
ligt instruktio-
nerna nedan.  

Klicka på länken Ladda ner Soft-
phone här>> 
När du uppdaterar din JoicePhone 
på en tidigare version utav pro-
grammet föreslår vi att du instal-
lerar i samma mapp som den nu-
varande installationen. Fördelen 
med att installera rakt över är att 
kontakter och andra inställningar 
bevaras från tidigare. Medan du 
väntar på att installationspro-
grammet till JoicePhone laddas 
ner till din dator, kan du ta tillfäl-
let i akt att fylla i din Joiceprofil 
samt ladda upp en bild på dig/er 
själv. Bilden du laddar upp är den 
bild som kommer att finnas i  din 
bildkarusell i JoiceBoxen. Välj en 
bild som tydligt porträtterar ditt 
ansikte. 
I det här exemplet har vi börjat 
med att ladda upp en bild, men du 
kan göra det i vilken ordning du 
vill. 
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Så här ser det ut när du loggat in. 

Klicka på texten Byt min bild i  
rutan Min profil.  

Klicka på knappen Bläddra...  
och nästa ruta dyker upp. 

Leta dig fram till den bild du vill ha 
i formatet JPG., GIF eller PNG. 

Klicka på den så att du ser att fil-
namnet i rutan Filnamn: överen-
stämmer och klicka därefter på 
knappen Öppna. 

Du ser nu att bilden har laddats 
upp och är du nöjd med valet 
klicka på Spara. Är du inte nöjd 
med bilden börjar du om genom 
att klicka på Välj fil. Nu ska bil-
den vara synlig på din profil och 
den kommer även att synas på din 
kontakt i boxen. 
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Uppdatera dina uppgifter genom 
att klicka på texten Ändra mina 
uppgifter och följande ruta visas. 
Fyll i denna med dina uppgifter 
och klicka därefter på Spara. 

Nu kommer du se att din bild och 
dina kontaktuppgifter finns på din 
profil och du kommer lättare att 
hittas av dina nära och kära.
Vill du att de som använder Joi-
ceBox ska kunna nå dig även om 
du inte sitter vid din dator så fyller 
du i ett eller flera telefonnummer i 
avdelningen Vidarekoppling. 

För att aktivera denna funk-
tion så gör du så här: (Note-
ring, vidarekoppling fungerar 
endast när en box är den som 
ringer upp). Klicka på knappen  
Lägg till vidarekopplingsnummer
Här fyller du i ditt önskade num-
mer och ange gärna en passande 
etikett så att boxanvändaren ser 
detta. 

Ställ in hur lång tid den ska försö-
ka nå detta nummer och om man 
kommer fram till en telefonsvarare 
inom angiven tidsperiod. Klicka på 
Spara när du är klar. Man blir inte 
debiterad för vidarekoppling och 
man kan prata upp till 3 min var 
man än befinner sig i världen.
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Nu finns din vidarekoppling tillagd 
och vill du lägga till ytterligare 
nummer så klickar du på Lägg till 
ett vidarekopplingsnummer och 
repeterar de stegen du nyss ge-
nomfört.

Nerladdningen borde vara färdig 
nu, fortsätt att följa guiden nedan.

Starta din installation genom att 
dubbelklicka på filen du laddade 
ner.

Installeraren frågar om du vill in-
stallera JoicePhone, säkerställ att 
din webbkamera är installerad 
som den ska och fungerar. Klicka 
därefter på Yes.
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JoicePhone är en variant utav ett 
program som heter Linphone, en 
öppen källkod som distribueras 
enligt villkoren i GPL, http://www.
gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html. Läs genom licensavtalet 
och om du godkänner detta klickar 
du i I accept the … och därefter 
klickar på Yes. Varje gång Joice 
Phone programmet startas kom-
mer den att kontrollera om en 
nyare version finns tillgänglig och 
fråga dig om du vill uppdatera. 

Versionsnumret presenteras för att 
man ska kuna säkerställa att man 
nu installerar en nyare version. 
Det består dels utav versionsnum-
mer, här 3.2.99, samt ett datum, 
här 100322, dvs 22 mars 2010. 
Klicka på Next. 

 

Här kan man välja att installera i 
en annan mapp, men det är bara 
att klicka vidare på Next.

Får du upp denna ruta har du möj-
lighet att välja; om installationen 
ska gälla för endast användare du 
är inloggad som nu eller denna da-
tors alla användarprofiler. 
Gör ditt val och klicka därefter på 
Next.
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Här ser du var JoicePhone kom-
mer att installeras.  
Om du är nöjd, klicka på Next.

Vänta tills installationsprocessen 
är klar. Det kan ta några minuter.

Här meddelar installationspro-
grammet att installationen är klar 
och vilken användare den är kopp-
lad till. 

Santa.claus.pc kommer i ditt fall 
att representeras utav förnamn.
efternamn.pc.
Ex: anders.svensson.pc, så att 
du ser att identiteten är korrekt.  

Är allt riktigt, klicka på Next.
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Ta dig nu lite tid att se över de 
sista alternativen. Med Launch 
JoicePhone ibockad kommer pro-
grammet startas efter du tryckt 
Finish. 
Create Desktop Shortcut skapar 
en genväg på skrivbordet som du 
kan använda för att starta pro-
grammet. 
Create Quick Launch Shortcut 
skapar en genväg i Snabbstarts-
fältet som normalt ligger bredvid 
Start-knappen. 
För att slutföra installationen 
klickar du på Finish. 
Nästa gång du loggar in på da-
torn kommer JoicePhone att star-
tas automatiskt för att du inte ska 
missa samtal från din familj, släk-
tingar eller vänner. 

Hur man använder JoicePhone
Huvuddelen av JoicePhone upptas 
av en kontaktlista. 

Första gången du startar pro-
grammet kommer det endast att 
finnas en kontakt, Echo, vilket 
i nuläget är en tjänst som auto-
matiskt svarar och återsänder det 
ljud som kommer ifrån dig. Unge-
fär på samma sätt som du får eko 
när du ropar i en dalgång. 

Det finns ett tillhörande video-
fönster som du kan fritt kan flytta 
omkring på din skärm. 

Ser du dig själv i videofönstret 
och är ansluten till internet kan du 
provringa till Echo. Det gör du ge-
nom att dubbelklicka på Echo Ser-
vice i kontaktlistan. 
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Du ska nu kunna höra dig själv 
med viss fördröjning, Echo bety-
der eko på svenska. 

Då det endast sänds ljud på Echo 
för tillfället, göms videofönstret 
tills att samtalet är över och dyker 
då upp igen.

Hör du dig själv, fungerar allt 
som det ska och du kan välja 
att avsluta samtalet genom att 
klicka på den röda knappen i  
JoicePhone.

Användargränsnitt
JoicePhone har ett fristående vide-
ofönster men du kommer främst 
att använda huvudfönstret för att 
ringa eller ta emot samtal samt 
hantera dina kontakter. Klickar du 
på krysset längst upp till höger i 
programmet stängs det inte av, 
utan minimeras till att lägga sig 
som en ikon i nedre fältet på da-
torskärmen bredvid klockan. 
Där kan du klicka upp det för att 
öppna programmet igen. När du 
loggar in så ligger även program-
met aktivt bredvid klockan och du 
kan när som helst klicka på ikonen 
för att öppna programmet. 

JoicePhone är huvudsakligen 
uppdelat i fyra olika delar
Första delen befinner sig längst 
upp i huvudfönstret där du hittar 
menyerna som du öppnar genom 
att klicka på ex texten JoicePhone, 
där hittar du undermenyerna, In-
ställningar, Samtalshistorik samt 
möjligheten att Avsluta program-
met.
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Den andra menyn får du fram 
genom att klicka på Media, där 
du kan välja om du endast vill 
göra ljudsamtal Enbart audio el-
ler samtal med både ljud och 
video, Audio & Video samt val-
möjligheten om man vill se sin 
egen videobild eller ej, Själv bild. 

Andra delen är där du styr dina 
samtal. Grön knapp som ringer 
eller svarar på ett samtal och röd 
som lägger på eller avböjer inkom-
mande samtal. Mellan dessa finns 
ett fält där man kan manuellt ange 
en kontaktadress eller vid samtal, 
kunna se motpartens kontaktupp-
gifter.

Tredje delen är kontaktlistan till-
sammans med sökområdet, där 
du kan söka efter andra kontakter 
som finns i myJoicekatalogen.

Fjärde delen är statusraden längst 
ner i fönstret. Den ger information 
om att du har kontakt med servern 
och att samtal kan genomföras.
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Att ringa samtal
Det snabbaste sättet att ringa ett 
samtal är att leta efter en kontakt i 
kontaktlistan och därefter dubbel-
klicka på den aktuella kontakten. 
Då försöker JoicePhone försöker 
etablera en kontakt. Om du ge-
nomförde testsamtalet till Echo så 
vet du redan hur man gör. När du 
ringer upp en kontakt, kan det ta 
ett par sekunder innan du hör att 
det börja ringa och det ringer hos 
mottagaren också. Sedan får du 
vänta på att mottagaren svarar el-
ler avvisar ditt samtal. Mottagaren 
avvisar samtal genom att trycka 
på röd lur.

Lägga till kontakter
Gör så här för att att lägga till en 
kontakt. 
Dubbelklicka på den kontakt som 
du vill lägga till, då dyker kon-
takten upp i din kontaktlista el-
ler klicka en gång för att markera 
kontakten och därefter klicka på 
knappen Lägg till min lista.

I några fall har den kontakt du sö-
ker valt att göra sig osökbar för 
tillfället, då behöver du gå till väga 
på följande sätt, notera att du be-
höver dennes kontaktuppgifter.
Högerklicka i kontaktlistan men 
inte på någon kontakt och välj 
Lägg till.
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En ny liten ruta dyker upp.
Fyll i de kontaktuppgifter du fick 
av din kontakt.

SIP Adress är som ett telefonnum-
mer för en Joiceanvändare.
Klicka på OK. 

Kontakten dyker upp i din kontakt-
lista.
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Tips för att få bättre kvalitet

Ljud
För att uppnå så bra ljudkvalitet som möjligt föreslår 
myJoice att du använder headset - hörlur med mikro-
fon - istället för högtalarna som finns inbyggt i datorn 
för att minska risken för rundgång. Har du kopplat 
in ett headset ska du avmarkera Tillåta ekokancel-
lering under menyn JoicePhone, Inställningar, rutan 
ska vara urbockad. 

Bild
För att genomföra videosamtal med utmärkt bildkva-
litet, rekommenderas det att införskaffa en webbka-
mera av bättre kvalitet då dessa hanterar starkt sol-
sken och mörk kvällsbelysning mycket bättre. Tänk 
på att försöka ha en neutral bakgrund och helst inte 
ett fönster eller stark lampa bakom dig. Placera ka-
meran rakt framför dig och titta in i den, istället för 
att du har den snett riktad mot dig då det upplevs 
trevligare utav motparten. 

LYCKA TILL MED DIN JOICEPHONE!



myJoice AB 
Anckargripsgatan 3 
211 19  Malmö 
040 - 69 30 140 
info@myjoice.com 
www.joicecare.se
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