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Ook in deze t i jden zi jn wij  gewoon bereikbaar!  We doen al leen al les vanuit
huis,  en we werken veel  met Microsoft  Teams om zo goed mogeli jk  met
elkaar in contact te bl i jven.  Ook met jou!  Je leest hier hoe je ons kunt
bereiken via Teams: we doen dit  graag met je samen. Hiermee kun je
communiceren -  en beter samenwerken met col lega's of  externen.
 
Is Microsoft  Teams helemaal nieuw voor je? Geen probleem! We helpen je
graag op weg. Teams is onderdeel  van Off ice 365, waardoor het nog
makkel i jker wordt om samen te werken. Bestanden die je in bi jvoorbeeld
Word, Excel  en PowerPoint maakt,  deel  je nu heel  eenvoudig direct binnen
Teams. Dat scheelt  iedereen heel  veel  e-mail .  Vanuit  Teams kan iedereen
direct en real  t ime aan de documenten werken: super handig.  Je kunt
makkel i jker samenwerken en onl ine vergaderen over belangri jke zaken.
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Als je geen Off ice 365 (bi jv.  Word en Outlook) gebruikt,  vraag dan of  wij  je
een uitnodiging voor een Teams-meeting sturen met een l ink.  Als je wel
Outlook hebt maar geen Teams gebruikt,  kun je ons toch bereiken door in
Outlook een afspraak met je contactpersoon te maken en aan te kl ikken
dat het om een Teams-vergadering gaat.

HOE START JE
MET TEAMS?

Microsoft Teams

csolutions.nl 02

GEBRUIK TEAMS VIA DE APP

Download de app hier voor jouw desktop of  mobiele telefoon. Zo ben je
makkel i jk overal  bereikbaar!
 
GEBRUIK TEAMS VIA JOUW BROWSER

Via de browser kun je je zo aanmelden: https://teams.microsoft .com/start
Dit  kan ook met een Hotmail  of  Outlook e-mailadres,  of  met het mai ladres
van werk.  Mogel i jk moet je eerst een account aanmaken, dat kan via:
https://businessstore.microsoft .com/en-us/create-account/signup?
products=CFQ7TTC0K8P5:0001

https://support.office.com/nl-nl/article/vergaderingen-in-teams-plannen-via-outlook-883cc15c-580f-441a-92ea-0992c00a9b0f
https://support.office.com/nl-nl/article/vergaderingen-in-teams-plannen-via-outlook-883cc15c-580f-441a-92ea-0992c00a9b0f
https://products.office.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/start
https://businessstore.microsoft.com/en-us/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001
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SCHERM DELEN
Deel t i jdens het (video)bel len je
scherm met jouw col lega's of
externen. Zo kun je makkel i jk
aangeven waar je mee bezig bent
of waar je hulp bi j  nodig hebt.
Al lemaal in één app, handig!
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CHATTEN
Als je de Teams uitnodiging hebt
geaccepteerd ga je l inks naar het
chat scherm en kl ik dan op het
nieuwe chat icoon om een gesprek
te openen. Je kunt nu bi jv.  ook
bestanden, emoji 's  en gifs delen.    

VIDEOBELLEN
Je kunt ook op afstand met elkaar
vergaderen met beeld.  Dat voelt
toch iets echter.  Kl ik hiervoor op
de video button en controleer je
geluid.  Je kunt de video ook weer
uitschakelen waardoor je
overgaat op audiobel len.

BELLEN
In jouw chat of  groepschat kun je
het telefoontje aankl ikken
waardoor je belt .  Of  kl ik l inks in
het menu op het icoon. Je kunt
met max. 50 mensen aan een cal l
deelnemen.

TIP: Blur de achtergrond zodat je 
gesprekspartnerniet afgeleid wordt.

https://support.office.com/en-us/article/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://support.office.com/en-us/article/start-chats-and-make-calls-a864b052-5e4b-4ccf-b046-2e26f40e21b5?wt.mc_id=otc_microsoft_teams&ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/start-a-call-from-a-chat-in-teams-f5138c9d-df4c-43d8-9cf6-53400c1a7798
https://support.office.com/en-us/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.office.com/en-us/article/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7


WIL JIJ MEER WETEN
OVER DE MICROSOFT
TEAMS FUNCTIES
VOOR JOUW BEDRIJF?
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VRAAG EEN DEMO AAN

csolutions.nl/demo
info@csolutions.nl
+31 6 52864219

http://csolutions.nl/demo

