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Microsoft Teams er en app i Office 365, der bruges til at forbedre samarbejde og kommunikation. Microsoft Teams 

giver din organisation mulighed for at kommunikere med færre daglige mails og holde sig organiseret på ét sted. 

Du får en moderne samarbejdsplatform til fil-deling, møde- og samtalecenter, video- og skærmdeling, 

indbyggede meddelelser, bots + en masse andre funktioner til at lette det daglige arbejde.

Denne Microsoft Teams guide vil hjælpe dig med at styrke samarbejdet i organisationen.
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Se video

https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWeqWC?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=
https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWeqWC?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=
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Naviger i Teams

Brug denne sektion til at 

navigere mellem 

aktivitet, chat, teams, 

kalender, opkald & filer.

Kanaler i Teams

Klik for at få vist filerne og 

samtalerne om emnet, 

afdelingen eller projektet.

Start en chat

Start chat med én

person eller en

gruppechat. 

Tilføj faner

Fremhæv apps, 

tjenester og filer 

øverst på en kanal.

Brug af søgeboksen

Søg efter bestemte elementer 

eller personer, skriv kommando  

og start apps.

Administrer profilindstillinger

Ændre generelle indstillinger, 

tema, dit profilbillede og

notifikationer. 

Deltag i eller Opret et Team

Find teamet som du leder efter. 

Deltag med en kode, eller opret 

selv et nyt.

Notifikationer

Du kan bestemme, hvilke

notifikationer du vil modtage

og hvordan de vises.

Tilføj apps

Se hele udvalget af  

tilgængelige apps og 

tjenester.

Arbejd sammen på filer

Del kun filerne ét sted. Sæt 

se/rette rettighederne ud fra 

dine ønsker.

Organiser Teams

Klik for at se dine Teams. 

Drag and drop dine 

Teams efter eget ønske. 

Find personlige apps

Tilføj dine foretrukne

apps til dig selv eller til

teamet.



Kom godt i gang

Den bedste måde at blive fortrolig med teams og kanaler er at springe ud i det og begynde at 

udforske mulighederne!

Et nyt Team har mange muligheder - Brug kun det der giver mening

Ud over samtaler får du et SharePoint-websted og en online notesbog. Derefter kan du fx tilføje en 

Planner til opgaver, en Power BI rapportering, hjemmeside og meget mere efter behov.

Tilføj gæster til dit Team

Nogle gange vil du gerne samarbejde med personer, der er uden for organisationen. Samarbejd 

med dem i Teams i stedet for den traditionelle e-mail korrespondance, og du kan blot tilføje dem 

som gæster. Gæster har færre muligheder end Teamejere og medlemmer, men der er stadig rigtig 

meget, de kan gøre.
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Teams Kanaler FanerEt Team er en samling af personer, samtaler, filer og værktøjer på ét sted. 

En Kanal er en diskussion i et Team, der er dedikeret til en afdeling, et projekt eller et emne. 

En Fane er et værktøj til indhold og apps.



Ejere

Teamejere administrerer bestemte indstillinger for teamet. De tilføjer og fjerner medlemmer, 

tilføjer gæster, ændrer team indstillinger og håndterer administrative opgaver. Der kan være flere 

ejere i et Team.

Medlemmer

Medlemmer kan deltage i samtaler. De kan se, uploade, ændre filer, tilføje apps og meget mere. 

Det er kun deres rettigheder, sat af Teamejerne, der sætter begrænsninger for samarbejdet.

Gæster

Gæster er personer uden for din organisation, som en team ejer inviterer, såsom partnere eller 

konsulenter til at deltage i teamet. Gæster har færre muligheder end teammedlemmer eller 

Teamejere, men der er stadig meget, de kan gøre.
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Medlemmerne i Teams har en rolle og forskellige rettigheder. Teams Kanaler Faner



Kanaler er der, hvor samarbejdet opstår 

Arbejd med chat-, lyd- og videosamtaler, der er åbne for hele teamet, del filer og tilføj apps.

Filer, der uploades i kanaler, gemmes i SharePoint

Fanen Filer er der du arbejder med filer i Teams. Du behøver ikke arbejde i SharePoint længere. Læs mere i afsnittet om filer.

Send links til dokumenter i stedet for vedhæftede filer

En af fordelene ved Office 365 er muligheden for at redigere dokumenter samtidig. Hold dig til en enkelt fil, det er dog en god ide at 

beskytte filerne med en sikkerhedskopiering og begrænse slette mulighederne. Utallige dokumenter versioner hos brugerne er nu fortid.

Hold styr på opgaverne med Planner

Tilføj den indbyggede Planner på en fane. Så er der styr på projektets leverancer tider, ansvarsopgaver og påmindelser.

Brug den generelle kanal til meddelelser og nyheder

Du har brug for et sted til mere overordnet information – den generelle kanal i teamet kan være et godt sted til dette.

Kanaler i Teams er som mapper i SharePoint eller et delt drev. Det er en nemmere måde at tilgå det, som dit team beskæftiger 

sig med. Det er også i kanalerne, at du kan dele vigtig kommunikation. Hver kanal er dedikeret til et bestemt emne, afdeling 

eller projekt. Hver kanal har sin egen mappe til filer, yderligere at holde kanal emnerne adskilt og organiseret. 
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Bevar en kanal til spørgsmål og svar

Teams er stadig nyt, så der er en masse tips, tricks og spørgsmål, der dukker op. Brug denne plads til at definere, hvordan i arbejder med Teams.

Du har sandsynligvis ikke brug for så mange kanaler

Hold din kanalstruktur simpel til at starte med og opret nye kanaler, efterhånden som i får brug for det. 

Opret kun nødvendige kanaler

Prøv ikke at starte op med for mange kanaler, for at undgå forvirring om, hvor man skal kommunikere til at starte med. Opret derfor ikke en 

kanal, medmindre du virkelig har brug for det.
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Tilføj en fane

Klik på fanen (+) øverst i kanalen, klik på den ønskede app, og følg derefter anvisningerne. 

Brug søgning, hvis du ikke kan se den ønskede app.

Tilføj dine fortrukne apps og filer til fanerne

Fastgør apps, som er vigtige for fronten, som fx Excel regneark, Power BI, PowerPoint, hjemmesider og meget mere fra de +250 apps.
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Faner fremhæver de apps, tjenester og filer, som dit team finder vigtigst at kunne tilgå hurtig.



@tag andre

For at få nogens opmærksomhed skal du skrive @ og derefter vedkommendes navn (eller 

vælge dem på listen, der vises). Skriv @team for at skrive til alle i et Team eller @kanal til 

underrette alle, der følger denne kanal.

Vigtigheden af samtaler kan sammenlignes med vigtigheden af en e-mail

Forvent ikke et øjeblikkeligt svar, selvom du @tagger nogen i en 

samtale. Forvent svar tiden til at være som, hvis du havde sendt en e-mail. 

Brug !-knappen for at markere en besked som vigtig.

Chats kan være til én person eller i en gruppe

Nogle gange vil du gerne skrive med én person. 

Andre gange ønsker du at have en gruppechat om et emne. I Chat har du begge muligheder.

Samtalerne i kanaler er offentlige, mens chats er lige mellem dig og en anden (eller en gruppe af mennesker). Chat er en chat-funktion 

for erhvervslivet til at holde tingene organiseret og let at følge. Chat virker på samme måde som andre messenger apps, fx Skype.
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Hold dig opdateret med oplysninger i Teams

Gå til aktivitet for at se og reagere på Teammedlemmers aktivitet. 

Se alle dine ulæste beskeder og @tags.

Del din skærm fra chat 

Når du chatter med en eller flere personer, kan du også dele din skærm. 

Gå til ‘start skærmdeling’ i øverste højre hjørne.

Videresend e-mails til Teams til intern input, før du svarer via e-mail

Hver kanal har en e-mailadresse. Videresend eventuelle eksterne e-mails til kanalen for at bede om input til et svar. 

Det er en god mulighed for at reducere din mail aktivitet.

Svar med emojis

Thumps Up kan bruges til at anerkende en besked. 

Tænk over hvordan du bruger love, laugh, wow, sad og angry emojis - de er ofte bedre for mindre 

formelle budskaber og private chats.
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Microsoft Teams møde

Planlæg, start eller deltag i et Microsoft Teams møde fra din kalender. Møder i Teams omfatter lyd, video og deling. Teams møder er en fantastisk 

måde at samarbejde med dine kolleger og kunder både i og uden for din organisation. Du behøver faktisk ikke engang at have en Teams konto for at 

kunne deltage i mødet.

Inviter gæster

Hvis du vil invitere nogen uden for din organisation, skal du gøre det via vedkommendes e-mailadresse. 

Herefter modtager gæsten en invitation til at deltage.

Optag dine Teams møder 

Optag dine møder i Teams og del evt. mødet med deltagerne efterfølgende. Optagelsen gemmes i Microsoft Stream, så du kan du også dele den 

sikkert på tværs af organisationen.

Slør din baggrund i et Teams møde

Savner du en rolig baggrund i et videomøde? Prøv baggrundssløring. Du vil fremstå pæn og klar, mens alle detaljer bag dig er skjult.

Del din skærm, præsentation eller en fil, mens du er i mødet

- Desktop viser alt på din skærm.

- Med Window kan du vise en bestemt app.

- Med PowerPoint kan du vise en præsentation.

- Browse lader dig finde den fil, du ønsker at vise.
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Opkald i Teams er det nye Skype

Skype for Business vil gå på pension den 31. juli 2021, hvilket betyder, at Microsoft opfordrer alle nye Office 365 brugere til at begynde at 

bruge Teams. Microsoft Teams har udvidet funktionerne i forhold til Skype for Business ved at samle filer, chats og apps i en integreret app, 

der giver virksomheder mulighed for hurtigere omstilling og samarbejde mere effektivt.

Start et opkald fra en chat i teams

Du kan foretage en-til-en-eller gruppeopkald med alle i din organisation direkte fra en chat. Disse opkald er private og vises ikke i nogen

kanal samtale. Indgange til opkaldene vises dog i din chat.

Tilføj en person til et opkald

Hvis du vil invitere en ny person til et gruppeopkald, skal du vælge ‘Vis deltagere’ og ‘Tilføj personer ’. 

Skriv derefter vedkommendes navn eller telefonnummer i søgefeltet.

Du kan foretage én-til-én eller gruppeopkald med alle i din organisation direkte fra en chat. 
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Synes du SharePoint kan virke besværligt?

Det er slut! SharePoint i Teams er motoren bag filer, men du behøver ikke at kunne navigere i SharePoint længere.

Del mapper og adgang

Del filer og mapper med andre, Giv dem adgang, og begræns evt. deres redigeringsmuligheder. Arbejd selv på dokumenter eller samtidig med andre.

Overfør filer korrekt

Hvis du uploader en fil til fanen Filer i en kanal, bliver den automatisk gemt i SharePoint. Hvis du uploader en fil til en privat chat, gemmes filen i

uploader's OneDrive og deles automatisk med alle i chatten.

Arbejd offline og opdater ændringer senere

Du kan arbejde offline og opdatere ændringerne, når du er tilbage på WiFi.

Synkroniser din Stifinder

Tip! Hvis du savner Stifinder eller gerne vil have et overblik over fotos, så 'Åbn i SharePoint' og 'Synkroniser' kanal filerne til Stifinder.
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Samarbejde & fildeling



Hold styr på opgaverne med Planner – Få en struktureret tilgang til projekter, opgaver, ansvar, deadlines og påmindelser.

Tilføj apps, der gør dig effektiv i hverdagen
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Grupper i Power BI er baseret på Office 365 grupper, så nu kan du tilføje og interagere med Power BI i dine Microsoft Teams. I din 

Microsoft Teams kanal skal du bare trykke på + tegnet og derefter tilføje Power BI som en fane i din kanal. Nu vises din Power BI 

rapport i kanalen. Hvis dit team ikke udnytter grupper i Power BI endnu, så er det nu et godt tidspunkt at prøve dem på. 

Det er en fantastisk måde at dele dine dashboards, rapporter og datasæt med dine kollegaer. 
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Brug kommandoen Skift + Enter til at starte en ny linje i kanal- og chatsamtaler.

Billeder siger mere end tusind ord. Brug et klippeværktøj og CTRL + V-kommandoen direkte i samtaler. På mobil upload dine billeder til 

Teams-appen.

Brug video, hvor det er muligt. Det løfter engagementet for alle dem du taler til eller har møde med. Det hjælper også med at holde alle 

fokuseret på opkaldet eller mødet i stedet for at blive distraheret. 

Læg en møde optagelse i Teams. Hvis du var en del af mødet, skal du gå til chatoversigten i teams og vælge "Afspil" for at afspille 

mødeoptagelsen direkte i teams.

Hvis din organisation er konfigureret til det, kan du ringe til et telefonnummer direkte, selv til en person uden for din organisation.

Brug kommandolinjen til at sende vigtige meddelelser til kollegaer, mens du er i et møde, og du ikke vil ændre skærmbilledet fra video 

sessionen til chatvinduet.

Hvis du bruger Flow i Teams til at oprette arbejdsprocesser, kan virkelig nemt at gøre en stor forskel. 

Næste gang du vil sende en e-mail til en person, skal du bare sende en chatbesked i teams, hvis du kan. 

Vælg dit Teams tema - der er 3 muligheder: standard, mørk eller høj kontrast. 

Kig efter bots i Apps - de kan hjælpe dig til at blive mere effektiv.

Her er en top 10 tips fra brugere af Teams. Vi håber du finder nogle af dem nyttige    
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Download Microsoft Teams

Prøv det selv - sig endelig til hvis du har brug for hjælp eller vejledning.

Lad os tage et online møde for at tale om din situation

Du er velkommen til at booke en online præsentation i Microsoft Bookings 

– Den er direkte integreret med vores Outlook kalender og mødet vil naturligvis 

være i Microsoft Teams. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Microsoft Teams

+ 45 70 20 40 09 eller hello@toolpack365.com

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ToolpackSolutions@toolpack.net/bookings/
https://teams.microsoft.com/downloads
mailto:hello@toolpack365.com

