
Inledning Team

I Teams så finns den en funktion som heter Team eller grupper som det också kallas. Detta kan

fylla olika funktioner beroende på vad du har för behov. 

Du kan välja mellan att skapa ett Team eller söka upp och gå med i ett befintligt.

När du skapar ett Team skapar du också olika kanaler som det heter och detta fungerar som olika

avdelningar exempel ekonomi, styrelsen eller fikarummet.

När du skapar en kanal kan du välja om kanalen ska vara offentlig så att alla i Teamet kan läsa, 

skriva och dela dokument. 

Eller om kanalen ska vara låst så endast vissa i Teamet kan se vad som skrivs.



Att söka upp ett befintligt Team

Först måste du gå in i fliken "Team" som du har i menyn som ligger på vänster sida i Teams.

Klicka här
först.

Klicka på "Gå med i eller skapa ett Team".

Lista på
Team som
du är
med i.



Att söka upp ett befintligt Team forts.

Du får sen upp en lista med några offentliga Team som du kan gå med i. Om Teamet är privat kommer

du inte kunna söka upp det utan behöver en kod eller bli inbjuden av en ägare från Teamet.

Sök efter ett Team om du inte
hittar i listan.

Om du har fått en kod till ett Team 
så anger du det här.



Att skapa nytt Team

Vill du istället skapa ett helt nytt Team klickar du först på fliken "Team" i vänstra menyn och sen

på "Gå med i eller skapa ett Team". Klicka sen på "Skapa team"



Att skapa nytt Team forts.

Du får sen upp en ny sida där du kan välja att

skapa ett Team från en mall, då kommer det 

med färdiga kanaler som är olika beroende

på vilken mall du väljer, (du kan fortfarande

lägga till egna kanaler senare.)

Eller så kan du skapa ett Team från början

och då följer det inte med några färdiga

kanaler.



Att skapa nytt Team forts.

Du kan bläddra ner här för att se fler mallar att välja mellan. Om du väljer exempel mallen "Inför

Office 365" så kommer du få upp en lista på kanaler och program som ingår i den mallen. Du kan

klicka på "Tillbaka" om du vill kolla på en annan mall, är du nöjd med denna klickar du på "Nästa".

Klicka här för att
gå tillbaka.

Klicka här när du är klar.

Skapa ett Team från
början utan några
färdiga kanaler.



Att skapa nytt Team forts.

När du har klickat på "Nästa" ska du välja om 

du vill att Teamet ska vara privat där personer

behöver bli inbjudna eller få en kod. 

Eller om du vill att Teamet ska vara offentligt

och alla kan söka upp och gå med.



Att skapa nytt Team forts.

I nästa steg ska du döpa Teamet, detta oavsett om du väljer privat eller offentligt Team. Du 

kan även lägga till en beskrivning. När du är klar klickar du på "Skapa" som kommer bli

klickbar när du döpt Teamet.

Du kommer få ett

meddelande att Teamet

skapas och att du kan

arbeta vidare med annat 

under tiden samt att du får

information när Teamet är

skapat. Det kan ta några

minuter.



Hantera Teamet

Ditt nya Team 
hamnar sen
längst ner i listan.

Ditt nya Team är nu skapat och ligger längst ner i listan av befintliga Team som du redan är med i. 

För att hantera Teamet klickar du på trepunkts-menyn som finns bredvid Teamets namn så

kommer du få upp en lista med oika alternativ.

Lägg till en ny kanal.

Lägg till en ny medlem i Teamet.
Här kan du redigera
information om 
Teamet.

Hantera Teamet. 
(Se nästa bild.)



Hantera Teamet forts.

När du har klickat på "Hantera Team" kommer du hit där du kan se Teamets medlemmar, du kan

också lägga till nya eller ta bort medlemmar. Här kan du också göra om en medlem till ägare.

Lägg till nya medlemmar.

Befintliga medlemmar
och gäster.

Se vilka som är ägare för Teamet.

Klicka här för att göra om en
medlem till ägare eller tvärtom så
kan du göra en ägare till medlem.

Vill du ta bort en medlem klickar
du på krysset.



Hantera Teamet. Kanaler

Du kan också hantera kanalerna som finns genom att först klicka på "Hantera Team" i trepunkts-

menyn och sen "Kanaler"

Kanaler som
finns med 
i Teamet. Det 
står inte alltid
"Dolda kanaler", 
om det står så
kan du klicka för 
att få fram alla
kanaler som
finns.

Klicka här för att hantera
kanalerna.

Välj om kanalen ska synas i listan för dig samt för 
medlemmar, annars kommer kanalen stå som dold i listan
till vänster.

Den här kanalen är offentlig och
alla i Teamet kan se vad som skrivs
här.

Den här kanalen är låst och endast
vissa kan se den.

Klicka här först och sen
"Hantera Team".



Hantera Teamet. Inställningar

Du som ägare har även tillgång till inställningar för Teamet. Här kan du lägga till en bild för 

Teamet samt hantera behörigheter. Alla ägare i Teamet kommer alltså åt detta.

Här kan du välja vad
medlemmarna kan göra och
inte göra.

Vad ska gäster kunna göra och inte
göra.

Skapa en kod för Teamet och dela 
med exempel en grupp så ansluts
de direkt och du behöver inte få
förfrågningar.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen

Det går även att bjuda in medlemmar utanför organisationen eftersom det inte är alla som har ett

konto som slutar på @neuro.se, men hur du gör skiljer sig något åt.

Du kan lägga till medlem på 2 sätt. Först klickar du på trepunkts-menyn för det Team du vill lägga

till medlemmen och sen kan du klicka på "Lägg till medlem".

Men om du redan är inne i "Hantera Team" så kan du där klicka på "Lägg till medlem" där.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Skriv in e-postadressen som du vill lägga till. Du måste klicka på "Lägg till som gäst" och sen

klickar du på "Lägg till" som kommer att bli klickbar.

Klicka här.
Klicka sen här för att lägga till och
skicka inbjudan.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Personen som får inbjudan kommer då att få ett mail med information om vem som bjudit in och

till vilket Team. För att gå med i Teamet klicka du först på "Open Microsoft Teams".

Om du inte redan har ett

konto konto i Teams så

kommer du att få ett

meddelande att ett konto

skapas åt dig.

För att gå vidare klickar du 

på "Nästa" i den rutan.

Klicka här.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Du ska sen skapa ett lösenord till kontot. Vill du vara säker på att du skriver rätt lösenord kan du 

bocka i "Visa lösenord" (lösenordet visas endast denna gång.) När du är klar klickar du på

"Nästa".

Du behöver sen

ange vilket land 

samt

födelseuppgifter

(dessa delas 

inte)

När du är klar

klickar du på

"Nästa".



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Du ska sen verifiera din e-postadress, detta gör du genom att ange den koden som kommer

skickas till din inkorg, klicka sen på "Nästa". Du kan också välja att spara lösenordet så du slipper 

ange det varje gång, detta gör du genom att klicka på "Nästa" i rutan som kommer upp. Om du 

inte vill spara lösenordet klickar du istället på "Aldrig". (Detta går att ändra i efterhand.)

Ange 
koden
här.

Klicka här om du vill spara ditt
lösenord så du slipper ange det 
varje gång.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Sen måste du visa att du är en person och inte en robot som skapar kontot. Detta gör du genom

att göra som systemet säger, i första steget klickar du bara på "Nästa".

Nästa bild som

kommer upp är olika

varje gång och den 

här gången skulle

jag klicka på bilden

med snigeln.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

I nästa steg kan du välja om du vill hålla dig inloggad genom att klicka på "Ja", eller "Nej" om du 

inte vill detta. I steget efter klickar du på "Godkänn" för att gå vidare.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

I sista steget kan du ladda ner appen om du inte redan gjort det. Du kan även välja att alltid

använda appen vid Teams-möten. Vill du

Klicka här för att
ladda ner
appen.

Bocka i här om du vill
att appen ska öppnas
automatiskt vid 
Teams-möten.

Vill du 
fortsätta i onlineversion
istället klickar du på "Använd
webbappen i stället"

Om du inte vill att
appen ska öppnas
automatiskt varje
gång klickar du här.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

Är det första gången du loggar in behöver du klicka på "Använd ett annat konto eller registrera

dig". Om ditt konto står med i listan kan du annars klicka på det för att logga in.

Klicka här för att lägga till ditt nya
konto.

Ange din e-postadress och klicka på "Nästa" 

så kommer du sen få ange lösenord.



Hantera Team. Bjuda in medlem utanför
organisationen forts.

I sista steget ska du ange vilken organisation du vill ansluta till (kan vara att du är inbjuden till 

andra Team utanför Neuroförbundet)

Men du ska alltså välja Neuroförbundet (Gäst) här.Klicka sen på "Fortsätt" som kommer bli

klickbar.

Allting är sen klart och du 

kan chatta med andra både

privat och öppet i kanaler. 

Chatthistoriken följer med 

så du kan läsa vad som

skrivits innan du blev

medlem.



Boka ett möte med en kanal

Alla medlemmar med konton som slutar på @neuro kan bjuda in till möte samt se länken. För att

boka in ett Teams möte med en kanal kan du antingen göra detta genom

vanliga bokningen i kalendern och då klicka i raden "Lägg till kanal" du får då upp alla Team och

kanaler som du är medlem i. Klicka på pilen bredvid Team namnet för att få upp kanalerna.

Du kan också boka med kanalen när du är inne I 

kanalens chattsida eller Inlägg som fliken heter.

Då klickar du på bocken som finns bredvid

knappen "Möte" uppe i högra hörnet.

Välj sen "Schemalägg ett möte".

Kanaler.



Boka ett möte med en kanal forts.

Information om mötet hamnar i chatten, klicka antingen i den blå/lila raden eller trepunkts-menyn

och sen " Visa mötesinformation" för att komma till länken.

Klicka här för att komma
till mötets länk.

Du kan också
klicka här.

Medlemmar som inte har konton som

slutar på @neuro.se kan se i chatten att

det är ett möte men inte komma åt

mötesinformation eller länken.

Det man kan göra då är att kopiera

länken och lägga ut i chatten också så

kommer alla åt den lättare. Alternativt

maila länken till berörda men lättast är

att lägga ut länken i chatten så missar

man ingen.



Dela filer

För att komma till delade filer klickar du på "Filer". Här hamnar dokument och bilder som du 

delar i ett inlägg men du kan också ladda upp filer direkt hit genom att klicka på "Ladda upp"

Klicka här för att komma till delade filer.

Du väljer sen om du vill ladda upp

enstaka dokument då klickar du på

"Filer" eller en hel mapp om det är

många bilder eller dokument. Då

klickar du på "Mapp"



Dela filer forts.

Dina dokument hamnar sen i en lista på den här sidan. Allting hamnar också i kanalens

SharePoint. Du kan också skapa ett nytt dokument om du inte laddar upp från datorn, eller så kan

du ladda ner ett dokument till din dator genom att klicka på "Ladda ned"

Skapa ett nytt dokument istället för 
att ladda upp från datorn.

Ladda ner dokumentet till din 
dator.

För muspekaren
över det 
dokument som
du vill ladda
ner och klicka
sen i cirkeln som
kommer fram
för att markera.

(Du kan markera
flera samtidigt)



Inspelade möten

Även inspelningar från Teams-möten hamnar här i en egen mapp som heter Recordings eller

Inspelningar. Mappen skapas automatiskt när en inspelning avslutas.

Här hamnar inspelningarna från
möten, alla medlemmar i kanalen
kommer åt detta.



Kanaler och SharePoint

Varje kanal har en egen sida till SharePoint där det finns delade dokument och där inspelade

möten hamnar. Även delade anteckningsböcker hamnar där. För att komma till din kanals

SharePoint måste du först kontrollera att du är inne i rätt kanal i Teams.

Klicka sen på trepunkts-

menyn som finns nästan

längst upp i högra hörnet.

Klicka sen på

"Öppna i SharePoint" för att

komma till kanalens sida.



Kanaler och SharePoint forts.

Du kommer sen direkt in på kanalens SharePoint-sida. Dokument som har delats i Teams 

kommer att finnas här tillsammans med inspelningar från möten om mötet är bokat via kanalen.

Här kan du se vilken kanal du är inne i. Kanalen Allmänt står
på Engelska, General.

Delade dokument och inspelningar
hamnar här.

Här kan du se vilket Teams sida
som du är inne i.


