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Teams applicatie 
Deze Quick Reference card is gebaseerd op de Microsoft Teams bureaublad applicatie, die je kunt downloaden en installeren op je werkplek. 
Download de teams bureaublad applicatie via https://teams.microsoft.com/downloads  

Als je niet over de Teams bureaublad applicatie beschikt, dan kun je Teams starten in je webbrowser via https://portal.office.com  
De functionaliteit in de browser versie komt niet helemaal overeen met hetgeen in deze Quick Reference Card staat beschreven, maar vertoont 
wel veel overeenkomsten. 
 

Een chat gesprek starten 
Start een nieuw chat gesprek vanuit het venster Chat of door in de  
zoek- en opdrachtenbalk bovenin het scherm het commando /chat te typen.  

Vanuit de opdrachtbalk kun je snel een kort bericht sturen. Na het verzenden  
is het mogelijk om direct alsnog het chat venster te openen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het chat venster 
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Een vergadering plannen en starten 
Een Teams-vergadering kan op verschillende manieren gestart worden: 

1. Vanuit de Teams agenda of Outlook agenda kan een Teams vergadering gepland worden. 
2. Een geplande vergadering kan gestart worden vanuit de Teams agenda of vanuit Outlook. 
3. Vanuit de Teams agenda kan direct een vergadering gestart worden via Nu vergaderen. De eigenaar van de vergadering nodigt 

deelnemers uit. 
4. Binnen een kanaal van een team kan een directe vergadering gestart worden via Nu vergaderen. Alle teamleden zien de vergadering en 

kunnen direct deelnemen. Ze worden direct toegelaten in de vergadering. 
5. Vanuit een chat kan direct een audio- of videogesprek met de deelnemers in de chat gestart worden 

 

 

Opties tijdens een Teams-vergadering 
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