OPLOSSINGEN VOOR ONLINE
VERGADEREN
Er zijn verschillende oplossingen voor
online vergaderen, wij zullen er een
drietal noemen. Secure Dynamic
levert primair Microsoft producten.
Wij kunnen je dan ook helpen met je
transitie naar Microsoft Office 365.
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MICRO SO FT TE AMS

Als onderdeel van Microsoft Office
365 is dit het hart van samenwerken
binnen een Microsoft omgeving.
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THUIS WERKEN MET OFFICE365 & MICROSOFT
TEAMS? WAT BETEKENT DAT NOU PRECIES?

CISCO WEBEX
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samenwerking.

Een

deelnemen aan een meeting.

MEER INFORMATIE OF INTERESSE IN TEAMS OF OFFICE 365?
BEL OF E-MAIL ONS, GEHEEL VRIJBLIJVEND NATUURLIJK.
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TEAMS, HOE WERKT HET?

GEBRUIK VIA DE APP
Download hier Teams op je werkplek of je mobiel. Of gebruik de app
store van Apple of Google Play
GEBRUIK VIA DE BROWSER
Meld jezelf of je school aan via deze link.
Voor het inloggen op Teams heb je een Hotmail, Outlook.com of
Office 365 account nodig. Wil je graag een Office 365 omgeving
afnemen? Laat het ons dan even weten.
NIEUWE AFSPRAAK MAKEN
Je hebt Teams geinstalleerd en kunt elke Teams afspraak accepteren
als je die ontvangt. Als je zelf een Teams afspraak wilt maken, maak
dan een nieuwe afspraak in je agenda aan en Klik op de knop “Teamsvergadering”.

Je zult nu het schermpje “Vereist” zien verschijnen. Vul daar het emailadres in met wie je wilt meeten. Dan alleen nog op verzenden
klikken en het is klaar!
Als je deel wilt nemen aan de vergadering klik je op de
vergaderinglink in het agenda item. Nu zal je automatisch deelnemen
aan de vergadering.
OFFICE 365 AANVRAGEN?
Stuur ons dan een verzoek via e-mail of onze website of wij je willen
helpen met het implementeren van Office 365. Dan zorgen wij dat
alles in orde zal worden gemaakt.
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HANDIGE LINKS
Microsoft Teams training
Microsoft Office 365 training
Downloads gids Microsoft Teams
Youtube training Microsoft
Microsoft Learn
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