Teams
Tips til onlinemøder

I det første hæfte ”EUCL – kom godt i gang med
Teams” så vi på de grundlæggende funktioner.
I dette hæfte lærer du, hvad du skal have styr på
inden og under et online møde i Teams, så mødet
fungerer uden udfordringer.
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OPHAVSRET

Al indhold i dette materiale tilhører EUC Lillebælt, Videnscenter for Procesteknologi.
Materialet må frit benyttes til undervisningsbrug uden yderligere forespørgsel herom, dog med én
begrænsning:
•

Det skal ske i sin fuldstændige form og det er derfor ikke tilladt at foretage ændringer i
materialet, i form af tilføjelser eller lignende.

Det er tilladt at anvende citater eller uddrag fra materialet, men i så fald skal det ske med
henvisning til selve materialet via et link, så personer der læser citatet/uddraget, selv kan finde det
oprindelige materiale. Ved citater skal desuden Videnscenter for Procesteknologi stå som
kildeanvisning.
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Teams mødefunktion

Mødefunktionen kan bruges som dit ”online virtuelle” klasseværelse/møderum.
Der er mulighed for audio, video og skærmdeling begge veje - dvs. både underviser og deltagere
kan dele deres skærm/video/audio under et møde. Mødestyring og mødedisciplin er vigtig, da det
hurtigt bliver noget ”rod” hvis flere taler samtidigt.
Møder kan startes af alle teammedlemmer.

Etisk tjekliste til online møde

Ved online møder er der nogle ting, som man skal være opmærksom på:
 Inden mødet starter skal du tjekke at kameraet og lyden/mikrofonen virker.
 Inden mødet må du gerne sørge for, at dit kamera peger mod en neutral baggrund. Det er
f.eks. en dårlig ide at have en baggrund med en masse bevægelser og forstyrrelser.
 Når mødet går i gang skal du sørge for, at dit kamera er tændt – sid et sted, hvor der er et
godt lys, så du ikke bliver utydelig på skærmen.
 Sørg for at sidde et sted, hvor der er ro, så eventuel larm i baggrunden ikke forstyrrer
mødet – når der er ro kan du også bedre holde fokus.
 Husk at slukke mikrofonen, når du ikke taler.
 Hvis det er dig, der står for mødet, er det en god ide at lave klare aftaler om, hvordan
deltagerne skal agere, hvis de har spørgsmål eller kommentarer under mødet.
 Hvis det er dig, der står for mødet er, det en god ide at fortælle deltagerne om din agenda
inden du går i gang.
 Hvis det er dig, der står for mødet, skal du altid sørge for, at unødvendige og private
programmer er lukkede på din computer – f.eks. mail-notifikationer og andet, som andre
ikke må se.
 Hvis du, som deltager, vil sige noget under mødet, kan du markere med en virtuel hånd i
Teams.
 Hvis du får brug for at gå under mødet, er det en god ide at slukke mikrofon og kamera - og
tænde igen, når du er tilbage til din skærm.

Oprette et møde

Der er mulighed for at starte et ”Mød nu”, eller planlægge 1 et mødetidspunkt(hvis der er Outlook
kalender synkronisering, vil mødeindkaldelsen vises der).
Vælg Møde, Planlæg et møde
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Funktionen er licensafhængig.
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I den nye rude udfyldes de ønskede felter og der afsluttes med Send

I Team oversigten ses det planlagte møde.
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Møde nu(som mødestarter)

Opretter et møde i den valgte kanal.
NB: Funktionen, eller antallet af funktioner under punktet Møde, afhænger af Team licensen.

Tilføj evt. et emne, vælg om Pc’ens kamera skal være tændt, klik derefter på Mød nu eller Deltag
Igen afhænger funktionen/udseende af version og licens.

Mødet oprettes i den valgte kanal.
Teammedlemmer ser dette kanal-skærmbillede og kan klikke på Deltag
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Mødevinduet ser ud som herunder.
Til højre ses teammedlemmer og gæster der er tilsluttet mødet.

Bevæges musen ned(nederste 1/3) vises møde-menulinjen.
Placeres musen over et menupunkt, vises funktionen:

Husk, efter behov, at slå kamera og mikrofon til.
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Mødeindstillinger

Når mødet er oprettet, er der mulighed for at ændre og sløre baggrunden - det er ofte en god idé.
•

Klik på de 3 prikker og vælg Anvend baggrundseffekter.

Er kameraet tændt, vil du se hvordan andre ser dig ……
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• Vælg Sløret og klik på Anvend

Der er også mulighed for at vælge mellem faste baggrunde - her må man prøve sig frem.
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Møde nu(som deltager)

Alle team medlemmer kan herefter tilslutte sig mødet ved at klikke på Deltag

Mødedeltagere kan nu vælge om kamera og/eller mikrofon skal være tilkoblet fra mødestart.
Disse kan, under mødet, til- og frakobles efter behov.

Som udgangspunkt er det en fordel, at deltagernes mikrofoner er slået fra og deltagerne benytter
sig af ”Ræk hånden op” funktionen når de vil tale.
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Mødearrangøren og mødedeltagerne kan i mødelisten se, at en deltager har ”hånden” oppe.

Hånden vises også på delingsskærmen - men den overses let under en præsentation…

NB: Ved skærmdeling og fuld-skærms præsentationer, er vinduet med deltagerlisten for det meste
skjult, for den der deler skærmen - her må man så benytte sig af mikrofonen.
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Skærmdeling

Del hele skærmen, vinduer eller tidligere åbne elementer.
Vælg at vise vindue frem for hele skærmen, så har du altid kontrol over det viste indhold.
Vær godt forberedt… dvs. at have evt. præsentationer, programmer m.m. åbne i baggrunden
inden de skal bruges under skærmdeling.

Når funktionen benyttes, åbnes en liste af åbne og tidligere åbne elementer.
Her er det vigtigt at afkrydse om systemlyd skal være inkluderet eller ikke - er den
slukket(default) er der ikke lyd på evt. video/andet!!
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Scrol ned til det ønskede element og vælg det.

Der vises nu en rød ramme om det valgte vindue - det er kun det i rammen der vises til
mødedeltagerne.

Vælger man i stedet at dele sit skrivebord - vises alt til mødedeltagerne.
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Mødenoter

Funktionen giver mulighed for at tage og dele noter, både under og efter et møde.
 Kun personer i den samme organisation som mødearrangøren kan starte eller få adgang til
mødenoter.
 Mødenoter er tilgængelige i møder med op til 100 personer.
 Kun personer, der er inviteret til et møde, før der oprettes noter, har adgang til dem fra
starten. Andre kan bede om adgang, og ejeren af noterne får besked via mail.
Mødenoter aktiveres som vist herunder.

Når funktionen er aktiveret vises Mødenoter i højre side af mødevinduet - klik på Tag noter
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Mødenoter vises i det oprindelige Teams vindue. Har du plads på skærmen eller har 2 skærme, er
det en fordel at placer vinduerne side by side.

Mødenoter opdateres løbende og kan ses under og efter mødet i Teams kanalen.
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Skærmoptagelse

Møder kan optages og efterfølgende afspilles i Teams. Det er en kæmpe fordel, da det ofte kan
være svært at huske alle møde detaljer. Er man forhindret i mødedeltagelse, så kan mødet
efterfølgende afspilles. Deltagere på mødet får besked om at mødet optages og kan fravælge at
blive optaget med kamera.
Team deltagere 2 har også mulighed for at optage et møde. Optagelsen vil efter afslutning være
tilgængelig for streaming i kanalen. Tilgængeligheden(tiden) af optagelsen sættes af
administratoren.
Optagelsen startes i menuen som vist herunder

Alle mødedeltagere promptes at mødet bliver optaget

Optagelsen stoppes igen via menuen

2

Gælder kun når der benyttes Teams app og med de rigtige rettigheder.
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Optagelsen overføres til Microsoft Stream og bliver herefter placeret, synlig for alle, i kanalen.
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Optagelsen kan, med de rigtige rettigheder, bearbejdes/downloades fra Stream.
Vælg Åbn i Microsoft Stream

Microsoft Stream
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Teams mødefunktion med Outlook

Det er muligt at have Teams integration 3 i Outlook, så planlægning og Team mødeindkaldelse
laves i Outlook og sendes til modtagernes e-mail.
Funktionen startes i kalenderdelen i Outlook: Nyt Teams-møde

Mødeindkaldelsen, som indeholder et mødelink, udfyldes og sendes til mødedeltagerne.

3

Licens og versions bestemt.
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Mødedeltagerne modtager nu en mail med link til mødet.

Når der klikkes på linket, åbnes dette som et browservindue. Har man Teams app. installeret
bruger man denne. Har man ikke Teams app. kan man deltage i mødet ved at vælge Fortsæt i
denne browser

- EOL Side 19 af 19

