Teams-ohje kokoukseen osallistujalle
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Teams-kokous/tapaaminen
Kokoukseen/tapaamiseen liittyminen





Saat sähköpostitse kutsun Teams-kokoukseen
Sähköpostiohjelmasta ja laitteestasi riippuen näkymä voi näyttää erilaiselta
Kokouksen ajankohdan näet suoraan sähköpostista tai pääset näkemään sen liitettä klikkaamalla
Sähköpostista löytyy linkki kokoukseen, jota klikkaamalla pääset osallistumaan



Kun klikkaat linkkiä, aukeaa internet-selaimeen ikkuna, jossa kysytään, miten haluat liittyä
kokoukseen
Jos haluat ja sinulla on Windows-kone, voit ladata sovelluksen (A). Jos sinulta löytyy jo Teamssovellus, käytä alinta valintaa (C). Voit myös osallistua ilman mitään asennuksia valitsemalla ”Jatka
tällä selaimella” (B).



A
B
C



Tämä ohje on tehty selaimella käytettävän Teamsin näkökulmasta, mutta vastaavat toiminnot ovat
myös Teams-ohjelmassa.
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Teams saattaa pyytää lupaa käyttää mikrofonia ja kameraa
Salli nämä, jotta voit osallistua keskusteluun – klikkaa Salli-nappia





Seuraavaksi sinua pyydetään antamaan nimi
Etu- ja sukunimi on yleensä hyvä, jotta tapaamisen vetäjä tietää, ketkä ovat paikalla
Tässä näkymässä voit laittaa vielä kameran ja mikrofonin päälle tai pois
o Nämä saat muutettua vielä kokouksessa ollessasikin, joten voit itse päättää liitytkö
kokoukseen kamera ja mikrofoni päällä vai kiinni
Kun olet antanut nimesi ja päättänyt mitä teet kameralle ja mikrofonille, paina Liity-nappia
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Voi olla, että kokouksen järjestäjä ei ole vielä saapunut paikalle, ja joudut ehkä odotustilaan.
Odottele rauhassa, sinut päästetään sisään, kun kokous alkaa.

Kokouksen/tapaamisen aikana





Perusnäkymässä näkyvät kokoukseen osallistujat joko nimikirjaimilla tai kasvoillaan, mikäli heillä on
video päällä.
Kokouksen pitäjä voi lisäksi jakaa omalta tietokoneeltaan esityksiä, näyttää videoita tai muuta,
jotka näkyvät perusnäkymässä.
Myös osallistujat voivat jakaa omaa näyttöään.
Osallistujat voivat keskustella myös kirjoitetussa muodossa kokouksen aikana tai esittää esimerkiksi
kysymyksiä esittäjälle kirjoittamalla.
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Ohjauspalkin toiminnot



Ohjauspalkissa on erilaisia toimintoja
o

Ota kamera käyttöön / poista kamera käytöstä
tai pois

: saa laitettua webbikameran päälle

o

Mikrofoni päälle / pois päältä
: saat laitettua mikrofonin päälle tai pois
 On hyvä pitää mikrofonia pois päältä, mikäli et puhu. Taustahälinät voivat kuulua
ikävästi muille osallistujille ja häiritä kokousta.

o

Avaa jakamispalkki
: Voit jakaa omaa tietokoneen näyttöäsi muille osallistujille tai
lopettaa oman näyttösi jakamisen

o

Lisää toimintoja

o

Nosta kätesi
: voit ”viitata” virtuaalisesti, kokouksen vetäjä/opettaja näkee, että
sinulla on asiaa
 Paina samaa painiketta uudestaan, kun olet saanut vastausvuoron jotta viittaus
menee pois päältä
 Nostettu käsi näkyy myös osallistujalistassa

: Pääset kokouksen lisäasetuksiin
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o

Näytä keskustelu

: näyttää kokouksen keskustelun eli chatin

o

Näytä osallistujat

o

Poistu

o

Palkki saattaa olla eri kohdassa ja painikkeet eri järjestyksessä riippuen siitä, käytätkö
Teamsia selaimella vai ohjelmalla. Toiminnot ovat kuitenkin ihan samat.

: näyttää osallistujalistan

: Poistu kokouksesta

Keskustelu



Keskustelu-nappia
painamalla aukeaa Kokouksen keskustelu -ikkuna
Keskustelussa voit kirjoittaa muille osallistujille näkyviä viestejä
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Viesti kirjoitetaan alareunan
laatikkoon
Viesti lähetetään painamalla
nuoli-kuvaketta
kirjoituslaatikon alapuolella
Keskustelun saa suljettua
keskusteluikkunan yläreunan
ruksista
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Osallistujat





Kokoukseen osallistujat saa näkyviin näytä osallistujat -painiketta painamalla
Ihmiset-ikkuna aukeaa Teamsin oikeaan reunaan
Osallistujalistan saa suljettua oikean yläreunan ruksista



Viittaaminen / puheenvuoron pyytäminen näkyy osallistujalistassa käsi-merkillä
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Oman näytön jakaminen


Voit jakaa omalla koneellasi/mobiililaitteellasi olevia esityksiä tai muuta näkymää muille
kokoukseen osallistujille





Jakaminen tapahtuu jaa oma näyttö -painikkeella
Painiketta klikkaamalla aukeaa ”Näytön jakaminen”-ruutu, josta voit aloittaa näytön jakamisen
Näyttöä jakaessa on hyvä huomata, että muut osallistujat näkevät sen, mitä näytölläsi näkyy. Älä
siis avaa samalla luottamuksellisia sähköposteja tms., vaan lopeta jako ensin.
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Voit jakaa joko koko näyttösi, yksittäisen sovelluksen tai selaimen välilehden
Valinta tehdään aukeavassa Näytön jakaminen -ikkunassa



Koko näyttösi-valinnalla jaat osallistujille kaiken, mitä koneellasi/mobiililaitteellasi olet jakamisen
aikana tekemässä
Suositeltavaa, mikäli haluat näyttää asioita useammasta ohjelmasta
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Sovellusikkuna-välilehdeltä saat valittua yhden ohjelman, jonka sisältöä haluat jakaa
Suositeltavaa, mikäli haluat jakaa esimerkiksi vain Powerpoint-esityksen



Selainvälilehti-välilehdeltä saat jaettua tietyn avoinna olevan selainikkunasi
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Valitse haluamasi jakamistapa ja paina Jaa-painiketta




Teams kertoo ruudun alareunassa koko ajan, että on jakamassa ikkunaa/näyttöä
Näytön jakaminen lopetetaan painamalla lopeta jakaminen -painiketta
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Lisäasetukset




Lisäasetuksiin pääset lisää toimintoja -painikkeella
Pääset säätämään mm. laiteasetuksia (esimerkiksi käyttämääsi kuuloketta ja mikrofonia, mikäli on
useammat käytössä), siirtymään koko ruudun tilaan tai vaikkapa estämään saapuvan videokuvan,
mikäli sinulla on huono mobiiliyhteys

13

Teamsin käyttö mobiililaitteella



Jos olet liittymässä Teams-kokoukseen mobiililaitteella (kännykkä tai tabletti), et välttämättä pääse
käyttämään selainversiota, vaan sinun pitää ladata Teams-sovellus
Teams-sovellus ei vaadi kirjautumista, mutta halutessasi voit toki luoda omat tunnukset

Sovelluksen lataaminen



Ohje on tehty iPhonelle, mutta Androidin sovellus toimii vastaavasti
Lataa Teams-sovellus laitteesi sovelluskaupasta



Toinen tapa:
o Liity Teams-kokoukseen kokouksen järjestäjältä saamasi sähköpostin linkistä
o Puhelimesi voi antaa virheilmoituksen, että ”Safari (tai muu selain) ei voi avata sivua, koska
osoite on virheellinen”. Klikkaa ilmoitus pois OK:lla
o Jos sinulla on jo Teams-sovellus asennettuna, paina ”Liity kokoukseen”-painiketta
o Puhelimesi voi ilmoittaa sinulle, että Teamsia ei ole asennettu, vaan ensin tulee ladata
sovellus
o

Klikkaa Hanki Teams-painiketta
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o

Laitteesi ohjaa sinut sovelluskauppaan, josta voit ladata sovelluksen

Kokoukseen liittyminen






Kun sovellus on ladattu, mene
sähköpostiin ja klikkaa liittymislinkkiä
Teams-sovellus aukeaa, ja kyselee
liitytkö vieraana vai luotko tunnukset
Jos et halua luoda tunnusta, valitse
”Liity vieraana”
Jos haluat, voit myös luoda tunnukset
ja kirjautua sisään
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Teams haluaa oikeuden käyttää
mikrofonia
Salli se, jotta voit puhua kokouksessa

Kirjoita nimesi kenttään
Klikkaa ”liity kokoukseen”
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Kokous itsessään on hyvin saman
näköinen ja toiminnot ovat samat
kuin selainversiossa (ohjeet
ylempänä ohjeessa)



Jos toimintoriviä ei näy ruudulla,
napauta ruutua sormella
Keskustelun ja osallistujalistan saa
näkyviin ylhäällä olevista painikkeista ja
puhelun hallintaan liittyvät kuvakkeet
tulevat näkyviin ruudun alareunaan
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Ruudun jako on mobiiliversiossa
piilotettu kolmen pisteen taakse,
mistä löytyy muitakin asetuksia
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