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1.

Innledning

Målgruppen for dette dokumentet er brukere av Telenors tjeneste SKL-Teams som gir telefoni i Teams og
mulighet for mobilintegrasjon.
Skal informasjonen gis ut til vanlige sluttbrukere så anbefales det å benytte kun kap. 2 Oppsummering, men
flere forhold i de andre kapitlene kan være viktig for forskjellige ansatte å kjenne til.
For å oppnå en best mulig bruk anbefales det å fokusere på «Telefoni og samhandling» basert på Mobilt
Bedriftsnett fra Telenor sammen med Teams og MS365 fra Microsoft som en helhetlig løsning *. For å få til
dette anbefales det:
- Etablere en «policy» for tlf & samhandling, dvs. retningslinjer for ”slik jobber vi her” i vår virksomhet
o Jevnlig informere om denne policyen til sine ansatte via intranett, webinarer osv.
- Ha en enkel dokumentasjon tilgjengelig for sine ansatte rundt dette, for eksempel en tilpasset SWAY
- Evt etablere såkalte Samhandlings Ambassadører som for ekstra innføring/opplæring slik at de selv
kan lære oppe andre medarbeidere i sine omgivelser
Telenor kan bidra med etablering av slik policy, dokumentasjon eller innføring/opplæring etter avtale.

2.

Om løsningen

Løsningen denne veiledningen omhandler er basert på Microsoft sin skybaserte Teams løsning som så er
integrert med Telenors telefoni- og mobilnett. Dette gir brukerne mulighet til å bruke Teams som sin
telefon, evt med eller uten integrasjon med sin mobiltelefon.
Løsningen er basert på en høy grad av redundans og sikkerhet og med mobilintegrasjon så vil brukerne
oppleve en svært høy grad av tilgjengelighet.
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3.

Oppsummering - hovedpunkter

Ved å benytte tjenesten SKL-Teams fra Telenor så vil du få en svært god telefoni- og samhandlingsløsning.
Standard oppsett med mobiltelefon og Mobilt Bedriftsnett (MBN) gjør at du kan ringe og motta samtaler
helt valgfritt på PC, mobil eller nettbrett. Uansett hvor du ringer fra så vises ditt standard nummer
(mobilnummer anbefales).
Skulle du glemme mobilen, gå tom for strøm eller være utenfor dekning vil du allikevel motta innkommende
samtaler på din PC med Teams. Ved bruk av Mitt MBN så vil du ha oversikt over din anropslogg samt
mulighet for å sende/motta SMS ‘er (Mine Meldinger).
For brukere uten mobiltelefon så vil du få et vanlig fastnummer tilknyttet din Teams bruker som gjør at de
kan ringe fra både PC, Teams-apparater samt nettbrett og mobiler med Teams-appen.
Med telefoni i Teams så er det i utgangspunktet tre forskjellige oppsett for deg som bruker. Dette er vist i
tabell 3-1 samt ytterligere beskrevet i kap. 4.
Situasjoner
Mobilintegrasjon

Innkommende anrop
Utgående anrop

Anropslogg
Se oversikt over utgående
og inngående samtaler,
samt tapte anrop)

A -Mobil-one-number
oppsett

B – Separert oppsett

C – Telefoni i
Teams

Ja.

Nei.

Som standard benyttes ditt
mobilnummer som ditt «Onenumber».

Forskjellig oppsett for mobil og
Teams. «Noe integrasjon» mulig via
«Ekstranummer»

Det ringer samtidig på mobil og
Teams

Til mobilnr: Det ringer på mobilen

Mobil-nr vises.

Fra Mobil: Mobilnr.

Mulighet for Alt. Visningsnummer
som kan styres via MBN-app’.

Fra Teams: Teams nr.

Bruk anropslogg i MBN for
oversikt over inngående/utgående telefonisamtaler.

Mobilsamtaler: Bruk anropslogg i
MBN

Gir full oversikt over tapte og
besvarte anrop.

Nei

Ringer på Teams

Til Teamsnr: Det ringer på Teams
Teamsnr. vises

Alt. Visninsgnr er også mulig.
Bruk logg i Teams

Teams samtaler: Bruk logg i Teams

Ved bruk av telefoni i Teams som anbefales det sterkt å bruke et «Teams sertifisert» hodesett slik at både
du selv og den/de du snakker med får en best mulig lydopplevelse. Se kap. 4 for mer detaljer.
 Opptatt/ledig
Det er som standard ingen direkte kobling mellom din opptatt/ledig status i Teams og håndtering av
innkommende telefonisamtaler. Ønsker du at det ikke skal ringe hvis du sitter opptatt i et Teams-møte så
anbefales det at du setter deg opptatt i MBN-appen slik at innkommende samtaler havner i «Min
Svartjeneste».
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4.

Brukerscenarier

Bruker situasjoner

Visningsnummer (ved
utgående samtaler)

A. Mobil one-number
oppsett

B. Separert oppsett

Mobilnummer (standard)

Mobilnr ved samtale fra mobil

Kan endres vha «Alt.
Visningsnummer» i MBN app ‘n
(krever at bruker er tilordnet Alt
visn.nr av MBN-admin

Teams nr ved samtale fra
Teams
Kan endres vha «Alt. Visningsnr.»
i MBN

C. Telefoni i Teams
Teams nummer
(standard)
Kan endres vha «Alt.
Visningsnr.» i MBN

Ringer kun på mobil
Innkommende
samtaler til mobil nr.

Ringer samtidig på mobil og
Teams (standard)

Innkommende
samtaler til Teams nr.

Ringer samtidig på mobil og
Teams (standard)

Kan legge inn Teamsnr som
«ekstranummer» slik at det også
ringer på Teams

-

Ringer kun på Teams

Ved opptatt i samtale
på mobilen:

Ved opptatt i tlf i
Teams

Innringer havner i «Min
Svartjeneste»
Det ringer på både mobil og
Teams (standard), - ved avvis
samtale så havner innringer i
«Min Svartjeneste»
Hvis «Busy-on-busy» (se 6.5)
velges så vil innringer havne i Min
Svartjeneste umiddelbart

Kan legge inn mobilnr som
«ekstranummer» slik at det også
ringer på Teams

Samtale til mobil – innringer
havner i Min Svartjeneste
Samtale til Teamsnr – ringer
på Teams
Samtale til mobil – Det ringer
på mobil
Samtale til Teamsnr – ringer
på Teams så lenge ikke Busyon-busy er satt

Ved opptatt Teams Call
/( Teams møte *

Ringer samtidig på mobil og
Teams (standard

Samtale til mobil – Ringer

Ved «Ikke forstyrr» i
Teams *

Det ringer på mobilen, ikke i
Teams

Det ringer på mobilen, ikke i
Teams

Samtale til Teamsnr – ringer

Innkommende til mobilen
ringer på mobilen,

Ringer på Teams

Ringer på Teams

Ringer på Teams så
lenge ikke Busy-onbusy er satt

Ringer på Teams
Det ringer ikke,
innringer havner i Min
Svartjeneste
Innkommende til
Teams-nr havner i Min
Svartjeneste

Frakoblet Teams

Det ringer på mobilen

Svartjeneste

En felles svartjeneste i MBN,
konfigureres i Mitt MBN

To separate svartjenester pr
profil i MBN

En svartjeneste i MBN

Pris utgående samtale

Mobilpris uavhengig om man
ringer fra mobil eller Teams

Mobilpris fra mobil og
fastnettpris fra Teams

Fastnettpris

Innkommende til Teams-nr
havner i Min Svartjeneste

Tabell 4-1
*: Ønsker man at det ikke skal ringe i slike situasjoner så kan bruker sette seg «Opptatt» i MBN app ‘n
Merk: Forhold beskrevet for B og C er basert på at det er lagt på «MBN Aktiv bruker Teams».
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4.1 A - Mobil-one-number oppsett
Standard oppsett er mobilnummer som Hovednummer («One Number»), med dobbeltanrop aktivert og
mobilnummer som felles visningsnummer.
For brukere som har mobiltelefon på jobb så anbefaler vi «mobil One Number» oppsett.
Innkommende samtaler vil da ringe samtidig på mobil og i Teams klienten.
Ved utgående anrop vil brukeren vise mobilnummeret sitt uavhengig av om vedkommende ringer fra
mobilen eller fra Teams klienten.

Figur 4-1
Det er flere fordeler med dette oppsettet:
- Det blir enklere å nå deg for dine kontakter/kolleger
o De har kun ETT nummer å forholde seg til, ringer de dette så vil det alltid ringe både på
mobil og Teams slik at du vil være alltid tilgjengelig når du ønsker - altså, din tilgjengelighet
øker
- Dine kontakter/kolleger vet alltid at det er deg som ringer
o Da du viser ditt kjente one-number uansett om du ringer fra mobil eller Teams
- Øket sikkerhet for at innkommende samtaler kommer frem
o «To veier» for dine samtaler, dvs. via mobilnettet og via internett, gir høyest mulig grad av
sikkerhet i løsningen
 For eksempel om mobilnettet lokalt skulle gå ned/være overbelastet, mobil tom for
strøm så ringer det på Teams; hvis internett/PC skulle gå ned så vil det ringe på
mobil
- Ikke noe problem om du skulle glemme/miste mobilen, evt den går tom for strøm, da har du Teams
via PC/PAD tilgjengelig, også med SMS
- Spare penger, med oppsett A så vil du kunne benytte deg av virksomhetens mobile prisplan som
normalt har fri trafikk (utenom spesialnumre og utenfor US/EØS)
- Spare penger utenlands, er man utenlands og skal ringe hjem, evt. motta samtaler så gjør det via
Teams så lenge du er på nett
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Med mobil-one-number oppsett så vil innkommende samtaler til deg kunne tas imot på
Teams til «null kost» uten at du behøver å informere innringer om å bruke noe spesielt
nummer

Ulemper dette oppsettet kan gi er hvis man ikke ønsker å bruke sitt mobilnummer som «Jobb-nummer»,
altså at andre skal kunne ringe deg tilbake, evt. at du ikke ønsker jobb-samtaler utenfor arbeidstid/i ferier.
Det er mulig å endre visningsnummer samt oppsett (sam-ring) i slike situasjoner, men for mange vil det
kanskje være mest hensiktsmessig å velge oppsett B (Separat oppsett).
Innstillinger for «One number» etc. finnes under «Mine numre», se fig-1. Det finner du under:
- Innstillinger (velg meny oppe til venstre under «Mitt MBN»)
o Her finner man også innstilling for evt. «Viderekobling» og «Min svartjeneste»

4.2 B - Separert Oppsett
Med separat oppsett så vil bruker i praksis ha to frittstående telefoner med hvert sitt telefonnummer.
Dette gjør at man kan benytte ett nummer som sitt spesifikke «Jobb-nummer». Fordelen er at man da kan
unngå å være tilgjengelig på dette nummeret utenfor arbeidstid. Samtidig som man også kan ha et fast
tilknyttet «ikke-personlig» nummer knyttet til denne telefonen/nummeret slik at personer ikke kan ringe
deg direkte tilbake.
Ulempen med dette oppsettet ar at man vil bli mindre tilgjengelig og at de du ringer ofte ikke vil vite hvem
det er som ringer dem.

4.3 C – Telefoni i Teams
Oppsett C gir deg et enkelt oppsett med Teams som din telefon knyttet opp med et vanlig fastnummer. Du
vil da kunne ringe og motta samtaler samt bruke generell funksjonalitet rundt «Ringing» som ligger i Teams.
Vi anbefaler at du får lagt på MBN-tjenesten «MBN Aktiv bruker Teams» slik at du har MBN funksjonalitet
som Min Svartjeneste, viderekobling etc. tilgjengelig samt at Sentralbord (MBN Sentralbord forutsatt at det
benyttes) ser din status.
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5.

Mobilt Bedriftsnett (MBN) oppsett inkl Min Svartjeneste

5.1 MBN oppsett
Bruker kan selv administrere sine telefoni-egenskaper knyttet til MBN på «Mitt MBN» (telenor.no), se figur
for valgmuligheter.
På «Mitt MBN» kan du blant annet:
- se og endre innstillinger på ditt abonnement (tidligere Mine Sider-innstillinger)
- se hvem som ringer med oppslag mot nummeropplysning
- sette fritekststatus "Hva skjer i dag?" som andre i bedriften kan se
- logge av/på køer og svargrupper
- komplett anropslogg med oppslag mot nummeropplysning
Mitt MBN: https://mbn.telenor.no/

5.2 MBN app
Alle brukere av tjenesten Mobilt
Bedriftsnett kan laset ned MBN Appen
til sin telefon.
Brukere av oppsett A (One number)
anbefales spesielt å benytte denne
appen for evt styring av sin telefonitilgjengelighet (opptatt/ledig), for å se
sin telefoni-logg og for evt å styre bruk
av Alternativt visningsnummer.

5.3 Min Svartjeneste i MBN
Med Min Svartjeneste i MBN så kan du
bla velge om innringer skal havne rett i
mobilsvar, eller at innringer skal få flere
tastevalg og informasjon om evt.
fravær, se fig 5-1.
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Figur 5-1

5.4 Alternativt Visningsnummer
Med alternativt visningsnummer så kan bruker velge i MBN-app ’n hvilket nummer som skal vises når man
ringer utgående samtaler. Det kan velges mellom to nummer, for eksempel mellom sitt mobilnummer. Og
sitt Teams.nr, evt. benytte et hovednummer for virksomheten eller et KØ-nr.
Har man for eksempel oppsett A (one-number) så kan det være nyttig å ha et alternativt visningsnummer
for bruk i gitte situasjoner. F.eks. hvis man ønsker å vise sitt eget Teams-nummer istedenfor
mobilnummeret, evt. hvis man håndterer en KØ/Sentralbord og ønsker å vise virksomhetens hovednummer.
Alternativt visningsnummer må legges på at virksomhetens MBN-admin og det må være et nummer innen
organisasjonen.

5.5 «Mitt MBN» – konfigurasjon av MBN
En bruker kan selv konfigurere sin MBN-løsning via «Mitt MBN», det finner man under
https://mbn.telenor.no/

5.6 Voicemail
Telenors anbefaling er å bruke Min Svartjeneste og evt Voicemail/Mobilsvar knyttet til denne. Der vil man
som del av sitt MBN-oppsett ha nyttige settinger og alternativer.
Alternativt kan Voicemail i Teams/Exchange også benyttes. For at bruker skal få tilgang til denne må
nødvendig profil settes på bruker via Teams admin.
I det initielle Teams oppsettet fra Microsoft sin side så erfarte en del kunder problemer med dette for
brukere med oppsett A (Mobilt-one-number). Hovedproblemet var at innkommende samtaler ikke kom
frem til mobil hvis bruker var avlogget Teams. Dette sees det for tiden nærmere på.
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6.

Andre forhold

6.1 «Opptatt/ikke ledig» - settinger
Det er som standard ingen direkte kobling mellom din opptatt/ledig status i Teams og håndtering av
innkommende telefonisamtaler. Ønsker du at det ikke skal ringe hvis du sitter opptatt i et Teams-møte så
anbefales det at du setter deg opptatt i MBN-app ‘n slik at innkommende samtaler havner i «Min
Svartjeneste».

6.2 «Tapte anrop»
Ved bruk av oppsett A (one number) så vil man oppleve feilaktig oversikt over «tapte anrop» på
mobilen/Teams. Svarer man på mobil så vil det bli et tapt anrop i Teams, svarer man på Teams så vil det bli
et tapt anrop på mobilen.
Løsningen på dette er å bruke anropsloggen i MBN, via appen på mobilen eller via Mitt MBN på PC.. Den vil
alltid vise riktig oversikt over besvarte/tapte anrop.

6.3 «Kontakter» - i Outlook og Teams
Kontakter man legger via Outlook vil synkes inn som en kontakt og vil deretter kunne søkes frem i Teams.
Viktig at kontakten minimum inneholder ett telefonnummer. Da vil det fungere med synk mellom Outlook
og Teams. Oppretter man kun en kontakt med en e-postadresse, så vil kontakten ikke komme inn i Teams.
Viktig også at man ikke har flere kontakter med samme tlf nr.
Anbefalt:
- Kontakt må minimum inneholde ett telefonnummer (kan lage en kontakt i Outlook/Teams som kun
inneholder ett nr. og ingen navn
- Har man to kontakter med samme tlf-nr så blir det problem, da vil bare den ene komme frem i
Teams.
- Unntaket er om den ene er lagt til som «Teams-bruker», da kan man ha to like kontakter. (Lages da
et SPACE mellom +47 og nr.)

6.4 «Samtale venter»
Med Samtale venter varsler mobilen varsler deg med en pipetone hvis noen ringer deg mens du er i en
annen samtale. Du kan parkere en pågående samtale, og ta inn en ny samtale. Veksle mellom samtalene,
eller avslutte en av dem. Ønsker du ikke å ta inn ny samtale kan du avvise samtalen, og den som ringer får
opptattsignal. Du kan ta i bruk Samtale Venter hvis du har en mobiltelefon som støtter tjenesten.
Hvordan aktivere og deaktivere:
- *43# Aktiverer/ kobler inn tjenesten
- #43# Deaktiverer/ kobler ut tjenesten
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6.5 «Busy on busy» - ved opptatt i Teams
Ved standard oppsett vil Teams ikke gi opptattsignal hvis man sitter i en samtale i Teams. Det medfører at
hvis det kommer en ny innkommende samtale mens du allerede sitter i en samtale i Teams, så vil denne nye
samtalen starte å ringe selv om du sitter opptatt.
Noen vil mene dette er fint, via det store GUI’et på PC ’n så kan man da lett se om dette er en viktig samtale
og da evt parkere pågående samtale og svitsje til denne nye. Andre vil ikke ønske å ha det slik, man opplever
det som en uønsket forstyrrelse, evt kan innkommende ringing ta over hodesettet for noen sekunder slik at
man opplever brudd i pågående samtale.
Ønsker man ikke å ha det slik så må deres Teams-admin velge en alternativ «telefoni-policy» for deg som gir
deg såkalt «busy-on-busy». Da vil innkommende samtaler havne direkte i «Min Svartjeneste» hvis du sitter
opptatt i samtale i Teams.
For mobil så vil nye innkommende samtaler alltid havne i «Min Svartjeneste» hvis man sitter opptatt i
mobilen (forutsatt at man ikke har aktivert «Samtale venter»).

7.

Svare Sentralbord/kontaktsenter, Køer etc.

7.1 Svare på Sentralbord med Teams
Brukere kan besvare Sentralbord (kontaktsenter) med tale i Teams.
Ved bruk av MBN sentralbord så velger bruker hvilken telefon/nummer som skal brukes for å svare.
Teoretisk så kan bruker være pålogget med både mobil og Teams-nummer (pålogget to ganger), men viktig
da å være oppmerksom på at man kan få to samtaler inn samtidig.
Viktig å være klar over at one-number funksjonaliteten ikke slår inn ved innlogging på MBN sentralbord/KØ.
Dvs. at har man logget seg på med mobilnummeret så vil det ikke ringe på Teams og vice versa.

7.2 Bruk av Køer i MBN / Teams
Bruk av Køer i MBN fungerer fint sammen med SKL-Teams. Ved behov for Køer inn til virksomheten eller
internt i virksomheten så anbefaler Telenor bruk av Køer i MBN.
Normalt skal oppsett og administrasjon av Køer etc. gjøres av kundes MBN-admin. Telenor kan også gjøre
dette på vegne av kunde etter avtale.
Det kan også benyttes Køer i Teams: Det kan være tilfeller hvor man for eksempel ønsker at brukere skal
kunne kontakte en Servicedesk også via rene Teams-anrop, eller for eksempel at en KØ skal kunne betjenes
av brukere i forskjellige virksomheter (som er på flere MBN-avtaler, evt ikke er på MBN (f.eks. sitter
utenlands)). Men for normale telefoni-baserte Køer vil MBN være både enkelt, funksjonelt og også
kostnadseffektivt.
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8.

Utstyr – Hodesett, lydenheter, video

Det anbefales sterkt å bruke egnet og sertifisert hodesett og lydenheter ved tale i Teams. Det gir deg selv,
og ikke minst dine kommunikasjonspartnere en best mulig lydopplevelse.

For oversikt over utstyr: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/across-devices

9.

SMS/MMS – Mine Meldinger

Det er mulighet for å sende/motta SMS/MMS fra PC (Teams), se kap. 11.2.

9.1 «SMS kopi»
Med tjenesten SMS-kopi får du e-post med kopi av alle sendte og/eller mottatte SMS. Du velger selv hvilken
e-postadresse kopien skal sendes til. Du kan også legge inn et automatisk svar som sendes ut hver gang du
mottar en SMS (autoreply).
Bestilles på telenor.no og Mine Sider.
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10.

Opplæring – linker & Videoer

Opplæring og innføring i egen organisasjon er kundes eget ansvar. Telenor kan bidra på forespørsel med
både opplæring via nettmøter, on-site og mer omfattende Innføring.
Underlag som kan benyttes for intern opplæring/informasjon:
- Video – Tale i Teams: https://youtu.be/msVJmPbRXMs
- Video – bruk av Teams med bla telefoni: https://www.youtube.com/watch?v=Ee3YmBPWTOY
- Video – info om Teams med telefoni: https://youtu.be/0hCwet6YDCU
- Video – Kundecase Voss kommune: https://www.youtube.com/watch?v=KZGvKXGsWN4
- Video – Kom i gang med Teams fra Microsoft: https://support.office.com/nb-no/article/microsoftteams-videooppl%c3%a6ring-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=nb-NO&rs=nbNO&ad=NO
-

Bruker Guider MS O365 – https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/office365/

-

Artikler og nyheter om Teams (Blogg) - https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-TeamsBlog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
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11.

SMS, anropslogg etc. i Teams – «Mitt MBN» og «Mine Meldinger»

Telenor har spesielt to egne løsninger som vil gi de fleste SKL-Teams brukere vesentlig ekstra verdi:
- «Mitt MBN»
o Styring oversikt over sine Mobilt Bedriftsnett tjenester, inkludert one-number oppsett,
svartjeneste, oversikt over innkommende anrop og ikke minst anropslogg
- «Mine Meldinger»
o SMS og MMS løsning for sending og mottak, samt logg
Begge løsningene baserer seg på «Telenor ID» og brukers Telenor mobil-abo og kan brukes uavhengig av
Teams, men kan også legges inn som fane i Teams for enkel gjenfinning og bruk. Viktig at løsningen kjøres
som egne Teams faner slik at du som bruker har de tilgjengelig hele arbeidsdagen i egne vinduer, se fig 13-1
under.
La disse Teams fanene ligge som egne Teams-faner kontinuerlig som vist i fig 13-1. Det anbefales ikke å
bruke Mitt MBN og Mine Meldinger direkte i Teams-klienten da det krever oppdatering hver gang fanen
velges.
Som alternativ så kan disse også benyttes som «app» i nettleser, uavhengig av Teams. I dette oppsettet vil
også pop-up på innkommende anrop vises med info om innringer.

Figur 11-1
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11.1 «Mitt MBN» i Teams
På «Mitt MBN» kan du blant annet:
- se og endre innstillinger på ditt abonnement (tidligere Mine Sider-innstillinger)
- se hvem som ringer med oppslag mot nummeropplysning
- sette fritekststatus "Hva skjer i dag?" som andre i bedriften kan se
- logge av/på køer og svargrupper
- komplett anropslogg med oppslag mot nummeropplysning
Mitt MBN kan kjøres i eget nettleservindu, evt også legges inn som en fane i et team i Teams, se bilde
under. Som nevnt i foregående kapittel, kjør løsningen i en egen løs Teams fane.

Figur 11-2

Kjøres Mitt MBN som Teams fane så vil inntil videre
egen pop-up for innkommende samtaler ikke vises.
Mitt MBN: https://mbn.telenor.no/
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11.2 «Mine Meldinger» i Teams (SMS/MMS)
Brukere kan få tilgang til å sende og motta SMS og MMS i Teams ved bruk av «Mine Meldinger» som en
fane i Teams grupper/kanaler. Det forutsetter at bruker har Telenor mobilabonnement.
Dette er en enkel integrasjon av Telenors Mine Meldinger med Teams som fungerer ved bruk av Teams
klienten på PC. Ved bruk av Teams i browser vil løsningen ikke fungere, bruker vil da kunne benytte Mine
Meldinger direkte i browseren (https://minemeldinger.no/), - dette fungerer også fra nettbrett/Ipad.

Figur 11-3
«Mine Meldinger» legges inn i fane ved å velge «Legg til en fane» og velge «Nettsted» og legge inn følgende
url: https://minemeldinger.no/ . Som nevnt i
foregående kapittel, kjør løsningen i en egen løs Teams
fane.
Benytter innlogging med din Telenor-bruker (såkalt
Connect-ID). For tiden er det skrudd på to-faktor
autentisering via kode på SMS eller epost.
SMS trafikk går fra ditt mobilnummer, altså ingen
ekstra kost ved å sende SMS/MMS fra denne løsningen
kontra å sende fra din mobil telefon.
Pålogging første gang man åpner fanen, vil normalt holde seg innlogget deretter.
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Vedlegg – Utstyr for lyd & bilde

Info om bruk av Teams utstyr
Teams terminaler og utstyr inkl hodesett og videoutstyr:
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/acrossdevices/devices/category?devicetype=34







Overordnet om Teams:
https://products.office.com/nb-NO/microsoft-teams/group-chat-software

Info/Opplæringsvideo for “Calling in Teams”:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/tutorial-calling-in-teams?tutorial-step=1

Har du gode ideer til forbedringer i Teams kan du stemme på, eller lage nye forslag, her:
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public

Om du ønsker nye funksjoner eller har tilbakemelding på Teams kan det gjøres her:
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public

Kjente feil i teams:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/known-issues
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