Microsoft Teams
Microsoft Teams is een online omgeving voor teamwerk in Microsoft Office 365. Teams
gebruik je om samen te (video)chatten, te vergaderen en te bellen.
Doordat Microsoft Teams een cloud-toepassing is, kan deze optimaal gebruikt worden op
zowel privé als zakelijke apparatuur. De Microsoft Teams app is beschikbaar op
verschillende (ondersteunde) platformen zoals IOS, Windows, MacOS en Android. Ook biedt
Microsoft Teams aan als web-app, deze werkt goed in verschillende browsers.
De app is te vinden in de verschillende app-stores zoals Google Play store, IOS App Store en
Windows Store.
Installatie
Gebruik je een Windows Apparaat?
• Maak gebruik van de Internet Browser: Microsoft Edge. Deze staat standaard
geïnstalleerd op een Windows 10 apparaat.
• Of maak gebruik van de Internet Browser: Google Chrome. Deze browser is desgewenst
te installeren via de link: https://www.google.com/chrome/
Gebruik je een Mac? (Apple)
• Maak gebruik van de Internet Browser: Google Chrome. Deze browser is te installeren
via de link: https://www.google.com/chrome/
Teams opstarten
Je herkent Teams aan het Teams-icoontje (zie boven). Je gebruikt Teams op je laptop, pc, of
je gebruikt de Teams-app op je telefoon of tablet (te downloaden via de Google Play Store
of de App Store van Apple).
Zodra je bent uitgenodigd voor een Microsoft Teams digitale vergadering staat in de
ontvangen afspraak/agenda item dat je kunt deelnemen aan de vergadering.

Door hierop te klikken zal het Microsoft Teams startpagina geopend worden. Heb je al een
Teams-app tot je beschikking kan de afspraak middels de Teams-agenda en de app worden
bijgewoond.

Op de Teams-startpagina worden 2 keuzes voorgelegd namelijk de
1. De Windows-app downloaden of
2. De web-app gebruiken
Beide keuzes kunnen uitgevoerd worden. Bij keuze om de Windows-app te downloaden zal
Teams-app gedownload worden om deze te kunnen installeren op jouw apparaat. Gebruik
van de web-app heeft dezelfde functionaliteiten, maar is afhankelijk van welke
internetbrowser je gebruikt.
In de uitnodiging voor de vergadering staat een link naar de vergadering.
Video in-/uitschakelen

Wanneer je een chat hebt gestart, kun je rechtsboven in het scherm klikken op het ‘camera’
icoontje om je camera te activeren. Dan kun je de persoon met wie je aan het chatten bent
ook zien. Tenzij deze zijn/haar camera heeft uitgeschakeld.
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