Miten osallistutaan Teamsilla tapahtuvaan koulutukseen tietokoneella?
1. Opettaja/kansalaisopisto lähettää sinulle kutsun koulutukseen sähköpostilla.
Hyväksy kutsu ensin, jos sähköposti pyytää sitä. Paina silloin hiirellä kohtaa Hyväksy. Huomaa, että
jos sinulla on kalenteri käytössä, kutsu siirtyy sähköpostista kalenteriisi, josta pääset sitten
jatkamaan.
2. Paina linkistä, jossa lukee Liity Microsoft Teams -kokoukseen. Paina linkkiä hiiren vasemmalla
näppäimellä.
3. Kun sinulla avautuu Teamsista liittymissivu, klikkaa kohtaa Liity sen sijaan verkossa. Paina linkkiä
hiiren vasemmalla näppäimellä.
4. Seuraavaksi avautuu ruutu, jonka keskellä on painike Liity nyt, klikkaa sitä.
5. Koulutuksessa käytettävä näkymä avautuu. Alhaalla palkissa on mahdollista klikata eri valikoita:
osallistujat, tekstiruutu ja mikrofoni. Tarkista että videokamera ja mikrofoni eivät ole päällä (silloin
niissä on vino viiva päällä). Jos haluat kysyä jotain, klikkaa kuvaketta, niin että se tulee siniseksi,
vino viiva poistuu ja ääni menee päälle.
Onko liittymisessä ongelmia?
-

-

Windows 7 -käyttöjärjestelmä voi olla niin vanha, että kone ei toimi hyvin. Koneesi vasemmassa
alareunassa on kuvake, josta voit tarkistaa asian. Jos kuvake näyttää Windows 10, sinulla on kaikki
ajan tasalla.
Kun avaat yhteyttä, käytä selaimena seuraavia: Google Chrome tai Microsoft Edge. (Ei Internet
Explorer, koska se ei toimi tässä kunnolla. Samoin Firefox ei kokemuksen mukaan ole toiminut)
Windows 10 -käyttöjärjestelmässä voit vaihtaa oletusselaimen: Valitse ensin käynnistä-kuvake
alakulmassa vasemmalta, valitse sitten avautunut rattaanpyörä-kuvake (eli asetukset). Valitse
asetuksista kohta Sovellukset. Vaihda sieltä oletussovellukseksi Google Chrome tai Microsoft Edge.

Miten osallistutaan Teamsilla tapahtuvaan koulutukseen puhelimella tai
tabletilla?
1. Opettaja/kansalaisopisto lähettää sinulle kutsun koulutukseen sähköpostilla.
Hyväksy kutsu ensin, jos sähköposti pyytää sitä. Paina silloin hiirellä kohtaa Kyllä.
2. Paina linkistä, jossa lukee Liity Microsoft Teams -kokoukseen.
Ensimmäisellä kerralla ohjelma pitää asentaa laitteeseesi. Valitse silloin kohdasta hanki Teamssovellus (esim. Google Play kautta). Asennus on valmis, kun näkymään tulee teksti Avaa.
(Seuraavalla opetuskerralla asennusta ei enää tarvitse tehdä.)
3. Palaa takaisin sähköpostiin ja paina uudelleen linkistä Liity Microsoft Teams -kokoukseen.
4. Valitse nyt, millä selainohjelmalla haluat avata Teamsin, klikkaa esim. Samsung Internet, Google
Chrome tai jokin muu selain. Älä valitse Teams-kuvaketta, koska et pääse silloin eteenpäin, vaan
ohjelma pyytää sinulta tunnuksia.
5. Kun sinulla avautuu Teamsista liittymissivu, klikkaa kohtaa Liity vieraana
6. Koulutuksessa käytettävä näkymä avautuu. Alhaalla palkissa on mahdollista klikata eri valikoita:
osallistujat, tekstiruutu ja mikrofoni. Muista sallia äänen käyttö ja klikata mikrofoni auki, että äänet
kuuluvat.

Mukavaa ja antoisaa kurssia, toivottaa Rauman kansalaisopisto

