
Hold forretningen 
kørende, mens du 
arbejder hjemmefra
Brug Microsoft Teams til virtuelt 
samarbejde, og undgå at miste produktivitet 



Optimer det virtuelle 
samarbejde, og oprethold 
produktiviteten
 KPMG og Microsoft står klar til at hjælpe dig 
med en hurtig omstilling til en virtuel hverdag
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Løsningen:    Effektivt, virtuelt samarbejde

Microsoft Teams kan understøtte din organisation i at opretholde en effektiv og 
dynamisk hverdag. Microsoft Teams sikrer: 

Struktur i en uvant hverdag

Teams skaber struktur i en virtuel hverdag, som er uvant og usikker for mange. Med 
Teams er det nemt at planlægge, delegere og følge op på både dine egne og dit teams 
opgaver. Med funktioner som skærmdeling og fjernkontrol gør Teams det muligt for 
medarbejderne at hjælpe hinanden på afstand og løse problemer nemt og effektivt.

Effektiv kommunikation

Teams er et virtuelt rum, hvor I kan se hinanden i øjnene, når I udveksler idéer, tager 
små og store beslutninger eller blot holder en kaffepause. Ved at skifte let fra chat til 
samtale, skærmdeling og videomøder kan medarbejderne opretholde en effektiv daglig 
kommunikation.

Dynamisk samarbejde

Medarbejdere på tværs af organisationen kan nemt og hurtigt opbevare filer, arbejde i de 
samme dokumenter, holde hinanden opdateret, bede om input og samarbejde om at 
udføre opgaver.

Udfordringen:   Hvordan holder vi hjulene 

kørende, når vi alle arbejder hjemmefra?

Den store udfordring for alle virksomheder i øjeblikket er at holde gang i 
forretningen uden at miste produktivitet. Mange er vant til at arbejde digitalt 
i en vis udstrækning, men de færreste har kompetencer til og erfaring i at 
arbejde 100 % virtuelt. 

Eksempler på udfordringer, som mange virksomheder kæmper med netop 
nu:

• Vi skal holde kundemøder, men det er svært over telefonen. 

• Jeg skal lige hurtigt spørge min kollega om noget.

• Vi har brug for at brainstorme, men vi må ikke sidde sammen.

• Ingen ved, hvem der har den seneste version af dokumentet.

• Vi har brug for at arbejde på samme dokument samtidigt.
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Vi har samlet en række gode råd og konkrete guidelines, som 
du kan bruge til at komme i gang med Microsoft Teams. 

På de følgende sider vil du blandt andet få 8 konkrete tips til 
at holde gode onlinemøder. Ligeledes får du en trin-for-trin-
guide til nogle af de vigtigste funktioner i Microsoft Teams.

Vores specialister sidder klar til at hjælpe. Vi tilbyder for eksempel 
60-minutters webinarer til jer, der skal i gang med det samme. 

Derudover skræddersyr vi træningsløsninger til din organisation, 
uanset størrelse og industri. 

Fortæl os om dine udfordringer – så finder vi den rigtige løsning 
sammen. 

Kontakt Kristian Jensen på:

61 66 49 32                       krjensen@kpmg.com

Kom hurtigt godt i gang – gratis Online træning og onboarding

Kom hurtigt og gratis i gang med Microsoft Teams



Tips og tricks til virtuelle møder
Principper og best practices for god og effektiv online mødedeltagelse.

Brug kameraet

Vær på, vær tilstede, vær deltagende – tænd for din 
computers eller telefons webcam. 

Brug headset

Brug et headset med en mikrofon for at undgå ekko, når 
andre taler på mødet. 

Mute, når du ikke har ordet

Sluk for din mikrofon, når du ikke taler. Så undgår du at 
forstyrre mødet. 

Dine omgivelser påvirker andre

Hav dine kollegers opmærksomhed det rigtige sted – Sid aldrig 
med ryggen til et vindue eller en tændt lampe, og brug 
funktionen ”Slør baggrunden”. 

Hav en klar agenda for onlinemøder 

Skab overblik for deltagerne ved at dele agendaen via 
skærmvisning under mødet – og markér fremgangen undervejs.

Hvornår er der pause?

Hold fem minutters pause hver 45. minut, hvis mødet er 
længere end halvanden time. 

Hvornår stiller I spørgsmål?

Undgå forstyrrelser, og aftal nogle klare regler for, hvornår der 
stilles spørgsmål.

Udpeg en teknisk medvært 

Få en kollega til at varetage teknikken, så kan du 
fokusere på at præsentere og lede mødet.



Kom hurtigt og 
gratis i gang
 På de følgende sider finder du en quick 
guide til at komme godt i gang med 
Microsoft Teams omkostningsfrit.
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1. Download Teams til din PC

• Microsoft tilbyder lige nu, at du kan hente Teams helt gratis under deres gældende vilkår. Download Microsoft Teams her:

• https://news.microsoft.com/da-dk/microsoft-dk-free-teams-trials/

2. Download Teams til din mobiltelefon

Hent Teams, der hvor du plejer at hente apps på din mobiltelefon: 

• Til Android: kompatibel med telefon og tablet

• Til iOS: kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

3. Udforsk funktionerne i Teams

Vi har samlet hverdagens vigtigste og hyppigst anvendte funktioner i Teams. 

Se, hvordan du kommer i gang med at bruge dem på de følgende sider. 

Sådan kommer du i gang



Sådan kommer du i gang

4. Del din skærm

Vælg, om du vil dele din desktop eller et bestemt vindue. Vælger du
din desktop, vil deltagerne kunne følge med, når du springer mellem
forskellige vinduer og dokumenter. Vælger du derimod et vindue, vil
deltagerne kun se dette specifikke vindue.

3. Giv deltagere adgang

Har du inviteret deltagere, som enten er eksterne eller ringer ind fra
et telefonnummer, vil disse blive sat i en virtuel lobby, indtil du giver
adgang. Vær derfor altid opmærksom på, om du kunne have
deltagere ventende i lobbyen.

1. Sæt et møde op

Opret et nyt møde i Outlook-kalenderen ved at trykke på Teams-ikonet.

2. Start dit møde

Når mødeinvitationen er sendt ud, åbner man aftalen i kalenderen 
som normalt og trykker på linket i bunden af invitationen for at deltage. 



Deltag i møde

På din PC deltager du i et møde på samme måde, som du starter
et møde, hvis du er vært – se forrige side.

Du kan også vælge at deltage i et møde på din mobiltelefon. Åbn
mødeinvitationen i din kalender, og tryk på linket i bunden.

Det kan være nødvendigt at trykke på ”Vis alle noter” for at se
linket.

Chatting

Opret en chat ved at trykke på ”Chat” i venstre side. Start ny chat, og
skriv navnet på den, du vil chatte med i søgefeltet. Du kan tilføje så
mange kollegaer til chatten, som du vil, og dermed lave en gruppechat.

Direkte opkald og skærmdeling

Du kan altid starte et opkald direkte fra en chat ved at bruge knapperne i
øvre højre hjørne. Her kan du også dele din skærm direkte med den, du
chatter med, eller tilføje flere deltagere til chatten.

Sådan kommer du i gang – hverdagens vigtigste funktioner



Tastaturgenveje

Der er en række genveje i Teams, som kan være nyttige at kende.

Vis tastaturgenveje

Start ny chat

Åbn Hjælp

Zoom ind

Zoom ud

Nulstil zoomniveau

Slå mikrofonlyd til/fra
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0Ctrl

MSkiftCtrl

Tagging

Når du begynder at skrive
navnet, kommer en liste
med medarbejdere, du kan
vælge.

De personer, der er tagget
i et opslag, får en
notifikation om, at de er
blevet nævnt.

Tagging er en let måde at involvere bestemte personer, når du
skriver kommentarer i Teams, enten i et opslag eller et dokument.
Det gøres ved at skrive ”@” efterfulgt af personens navn.

Du kan søge på alle de opslag, hvor du selv er blevet nævnt, ved at
skrive ”/omtaler” i søgefeltet øverst i Teams. Gem beskeder og opslag

Et opslag eller en besked kan hurtigt
forsvinde i mængden. Du kan let gemme
vigtige beskeder og dertilhørende filer; klik
på de tre prikker og tryk "Gem denne
besked”.
Dine gemte beskeder kan nemt findes frem
ved at skrive kommandoen ”/gemte” i
søgebaren, som findes i toppen af
Microsoft Teams.

Få mere ud af Teams med disse funktioner

Bliv bedre til Microsoft teams



Giv kontrol til andre

Når du deler din skærm, kan du vælge at give kontrollen til en anden 
mødedeltager. Du kan enten give kontrol over et bestemt vindue, f.eks. 
en præsentation eller et dokument, eller over hele din computer. Den 
person, der får kontrollen, kan foretage ændringer på dine vegne. 

Mens du deler din skærm, tryk på ”Overdrag kontrol” i toppen af 
skærmen (kontrolbarren dropper ned, når du flytter musen til toppen af 
skærmen). Klik derefter på den person, du vil give kontrol. 

Du kan når som helst tage kontrollen tilbage ved at trykke på ”Tag kontrol 
tilbage”. 

Gør baggrunden sløret i 
videokald

Når du deltager i et møde med 
video, kan det være en fordel at 
sløre baggrunden på din video, 
hvis du ikke ønsker, at de andre 
deltagere skal kunne se, hvad der 
foregår i baggrunden – f.eks. hvis 
der foregår aktivitet i baggrunden, 
som kan distrahere andre 
mødedeltagere. 

Fastgør samtaler

Det kan være svært at overskue 
mange møder og samtaler i 
chatfunktionen. Ved at fastgøre dine 
vigtigste eller hyppigste kontakter, 
er de altid øverst på listen i chatten. 

Klik på de tre prikker ud for navnet, 
og klik derefter på ”Fastgør”.

Få mere ud af Teams med disse funktioner

Bliv bedre til Microsoft teams



Hvad tilbyder KPMG?

Onlinetræning og onboarding

Vores specialister sidder klar til at hjælpe. Vi tilbyder for eksempel 60-
minutters webinarer til jer, der skal i gang med det samme. 

Derudover skræddersyr vi træningsløsninger til din organisation, uanset 
størrelse og industri. 

Fortæl os om dine udfordringer – så finder vi den rigtige løsning sammen. 

 Kontakt os!
 Kristian Jensen

61 66 49 32                 krjensen@kpmg.com

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.


