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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. 

Schermindeling van Microsoft Teams 

 

 

Lid worden van een team of een team maken 

   

https://teams.microsoft.com/downloads
https://portal.office.com/
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Teams verbergen en tonen 

 
 

Team beheren 
Als eigenaar van een team kun je team leden toevoegen en verwijderen en instellen welke acties team leden mogen uitvoeren. Tevens kunnen de 
algemene eigenschappen van het team bewerkt worden, zoals de naam, omschrijving en de team afbeelding (logo). 

Het beheren van een team vindt plaats via Meer acties achter de teamnaam en dan de optie Team beheren in het context menu. 

 
 

Werken met Kanalen 
Een kanaal is een sectie binnen een team om conversaties, bestanden en notities rondom een thema waaraan het team werkt te organiseren. 
Kanalen zijn, met uitzondering van Privé kanalen, zichtbaar voor alle teamleden. Ieder team bevat altijd een kanaal Algemeen. Een team eigenaar 
mag kanalen toevoegen en bepaalt via de instellingen of een teamlid dat ook mag doen. 
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Tabbladen in een kanaal 
In kanalen kun je extra tabbladen toevoegen. Tabbladen worden gebruikt om inhoud vanuit de team bestanden of vanuit andere applicaties 
beschikbaar te stellen voor het team. Hierdoor is het eenvoudig voor teamleden om snel te navigeren naar relevante websites, of inhoud in 
bijvoorbeeld Microsoft SharePoint, Power BI, OneNote, Planner, of Excel. Door een app toe te voegen als tabblad kan informatie in een groot 
aantal applicaties en platformen van verschillende leveranciers ontsloten worden. 

 

 

 

Teamleden toevoegen 
Teamleden en eigenaren kunnen leden toevoegen. Wanneer een teamlid in een gesloten team een teamlid toevoegt, moet de toegang nog 
geaccordeerd worden door een team eigenaar. 

 

 

Een bericht opstellen 
Berichten zijn een snelle manier om alle teamleden te informeren. Door gebruik te maken van @vermeldingen kunnen specifieke teamleden 
worden aangesproken of kan het bericht door notificaties onder de aandacht worden gebracht.  
Binnen teams kunnen, onderin het gesprekken tabblad of in een chat, korte snelle berichten geplaatst worden. Door het opstelvenster open te 
klappen komen meer berichtopties beschikbaar.  
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Reageren op berichten en berichten bewaren 
Om op een later moment actie te ondernemen op een bericht, of om een bericht snel te kunnen terugvinden, kun je het bericht bewaren. 

 
 

@Vermeldingen 
Vermeldingen zijn een hulpmiddel om teamleden direct aan te spreken en een bericht extra onder de aandacht te brengen. Er zijn verschillende 
soorten @vermeldingen mogelijk in Teams. 

 

Activiteit 
Klik in de linker navigatiebalk op Activiteit voor een overzicht van relevantie posts of om terug te kijken in door jou geplaatste inhoud 

 
 

 

Persoonlijke instellingen, beschikbaarheid en statusbericht 
Klik op je foto of initialen rechtsboven in beeld om het menu voor instellingen en beschikbaarheid te tonen. 
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