Najlepsze
praktyki

dla użytkowników

01

Współpraca
i komunikacja
w Microsoft Teams

Co chcemy zrobić?
Umożliwić

płynną

Jak?

pracę

zdalną

nad

projektem.

Stosując

kilka

prostych

zasad,

które

znajdziecie poniżej w przygotowanym dla
Was przewodniku.

Zminimalizować ilość maili i przenieść naszą
komunikację na Microsoft Teams.
Zapomnieć
i

pracować

o

załącznikach
wspólnie

nad

Pracując wykorzystując te same narzędzia.

w

mailach

materiałami

i we wspólnej przestrzeni w Microsoft Teams.
Zapewnić wszystkim dostęp do najświeższych
aktualności, zasobów i wiedzy.

02

Zespoły
w Microsoft Teams
Zespoły w Teams są dedykowane do pracy
w ramach zespołów i działów strukturalnych lub
dedykowane do realizacji danego projektami.

Zespół powinien mieć określoną
strukturę

kanałów,

czyli

grup

tematycznych związanych z Twoim
projektem/zespołem.

Czy w ramach Twojego projektu
są osoby, które pracują tylko nad jego
częścią np. prawną lub finansową?
Świetnie – zasługują na osobny kanał
w projekcie (nie zespół).

03

Biężąca komunikacja w projekcie
Omawiając

wszelkie

kwestie

związane

z projektem używaj przestrzeni konwersacji
w swoim zespole w Teams, aby wszyscy byli
świadomi wszelkich aktualności lub czatu.
Chcesz o coś zapytać lub poprosić o jakieś
działanie? Zadaj pytanie w oknie konwersacji
i wzmiankuj osoby, aby upewnić się, że otrzymały
powiadomienie. (.01)
.01

.02

Kiedy odpowiadasz w danym wątku
użyj

opcji

odpowiedz,

zamiast

dodawać nowy post. (.02)
Byłeś na spotkaniu wewnętrznym lub
z zewnętrznym Partnerem w sprawie
tematów związanych z projektem?

Pamiętaj by podzielić się informacjami dodając
notatkę dla zespołu. (.03)

.03

Chcesz

porozmawiać

z

kimś

bezpośrednio 1:1?
Nie wysyłaj kolejnych wiadomości e-mail – napisz na czacie. (.04)
.04

Jeżeli potrzebujesz na bieżąco omawiać coś z wybraną grupą osób możesz utworzyć czat wieloosobowy,
w czacie również zapiszą się pliki, nad którymi razem pracujecie. W każdej chwili możesz dodać nowe
osoby do czatu. Nowe osoby mogą widzieć całą historię rozmowy. (.05)

.05

Czat możesz nazwać – będzie łatwiej
odnaleźć Ci go w historii rozmów.

.06

Jeżeli często rozmawiasz z tą samą grupą
osób lub innymi kolegami/koleżankami
możesz przypiąć kontakty na samą
górę listy: (.06)

04

Spotkania
zespołowe
Kiedy

organizujesz

zaproszenia

spotkanie

dodawaj

link

do

do

każdego
połączenia

w Microsoft Teams.
Nie

możesz

dołączyć

na

spotkanie?

Odrzuć zaproszenie w aplikacji Exchange, aby
dać znać innym, że nie dotrzesz.
W trakcie spotkania zadbaj o zaangażowanie
uczestników zdalnych:
włącz kamerę, żeby lepiej zaangażować
osoby dołączające zdalnie,
udostępnij na spotkaniu swój pulpit, żeby
osoby dołączające się zdalnie widziały to co
pokazujesz w sali,
dodawaj

notatki

i

podsumowanie

bezpośrednio w swoim zespole na Teams utwórz OneNote zespołowy i przypnij go do
zespołu. Nie wysyłaj już notatek mailem:

Przemieszczasz się i potrzebujesz szybko
wdzwonić się na calla? Zainstaluj Teams na
telefonie, dzięki temu możesz brać udział
w spotkaniach z każdego miejsca.

iOS

Android

05

Praca nad wspólnymi plikami
Teams

Twojego

zespołu

powinien

być

miejscem, gdzie przechowujecie wszystkie pliki
związane z projektem lub te, nad którymi
pracujecie zespołowo. Umożliwi to łatwe
odnalezienie potrzebnych materiałów oraz
zapewni dostęp do najaktualniejszej wersji.
Kiedy otwierasz nowy zespół w Teams zadbaj
o zrozumiałą strukturę folderów w zakładce
Pliki. Podziel je odpowiednio na archiwum,
umowy, prezentacje etc.

Kiedy tworzysz nowy plik – utwórz go bezpośrednio w odpowiednim katalogu Teams albo dodaj go tam tuż
po utworzeniu ze swojego komputera.
Jeżeli chcesz poinformować kogoś o nowym materiale udostępnij plik w czasie i wzmiankuj odpowiednie
osoby lub cały zespół za pomocą znaku @Imię i Nazwisko lub @Nazwa zespołu w Teams:

Wprowadzasz istotne zmiany w dokumencie? Zaznacz je w tekście kolorem! Jeżeli używasz ich online
w ramach zespołu na Teams możesz zawsze wrócić do poprzedniej wersji gdy tego potrzebujesz,
wystarczy, że klikniesz w historie wersji:

Co więcej – jeżeli pracujesz online nie musisz
zapisywać pliku, zapisze się on automatycznie.

Jeżeli szukasz jakiegoś dokumentu,
ale nie pamiętasz, gdzie się znajduje
skorzystaj z wyszukiwarki.
Możesz zawęzić jakiego typu plików
szukasz.

06

Dodaj do zespołu
niezbędne zakładki
Jeżeli

w

swoim

zespole

pracujecie

na

dodatkowych narzędziach możesz je przypiąć
do zespołu tak, aby mieć wszystkie niezbęde
narzędzia w jednym miejscu. Możesz przypiąć
np. Confluence, PowerBi, Trello, Planner czy
Adobe i wiele innych jako dodatkową zakładkę.
Potrzebujesz, aby Twój zespół miał stronę
internetową lub kanał social media dostępny
pod ręką? Dodaj witrynę do zespołu.

07

Przejmij kontrolę nad
aktualizacjami i notyfikacjami

W swoim profilu w zakładce
ustawienia

możesz

określić

ilość powiadomień i to, w jaki
sposób chcesz je otrzymywać.
Chcesz
o

aby

nowych

informacje
aktywnościach

w Teams pojawiały się tylko
w aplikacji i nie były wysyłane
na pocztę?
Możesz to zmienić.

Jeżeli potrzebujesz chwili skupienia ustaw
status Nie przeszkadzać w swoim profilu –
nie będziesz wtedy otrzymywać żadnych
powiadomień.
Możesz także zdefiniować osoby, które
będą mogły do Ciebie napisać niezależnie
od statusu (np. Twój przełożony).

Jesteś członkiem wielu zespołów?
Możesz ustalić, które z nich będą
wyświetlane

jako

priorytetowe,

a które z nich ukryjesz.

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia na temat nowych wpisów w kanale, którym jesteś zainteresowany
wybierz opcję Powiadomienie kanału. W tym miejscu możesz ustalić, co będzie pojawiać się w Twoich
aktualizacjach.

