Deelnemen aan Microsoft Teams als gast.
Deelname aan een Microsoft Teams team gaat op basis van invite en vereist een zgn Microsoft
account. Je ontvangt een email op het adres dat je had opgegeven voor de deelname.
Als dit adres een Microsoft email is (dus bv @msn.com, @outlook.com, @hotmail.com, etc) dan heb
je dus al een (privé) Microsoft account en log je straks in met het wachtwoord horend bij dat account.
Is je mailadres géén Microsoft account, dan moet je die een maken tijdens de inlog procedure.
Er zijn dus vier mogelijke gast-scenario’s:
1. Je bent uitgenodigd op een Microsoft mailadres en hebt dus een Microsoft account.
2. Je bent uitgenodigd op een ander mailadres (bv Gmail) en hebt dus nog géén Microsoft
account.
3. Je bent uitgenodigd op je werk-emailadres, wat géén Microsoft account is (maw: jullie hebben
géén Office 365 en/of MS Teams op het werk). Je valt dan onder scenario 2.
4. Je bent uitgenodigd op je werk-emailadres wat wél een Microsoft account is (jullie gebruiken
dus Office 365 en MS Teams). LET OP: dit moet het Office 365 adres zijn van de gebruiker.

Zo werkt het:
1.

Open de e-mailuitnodiging en selecteer Microsoft Teams openen. Als u de uitnodiging niet ziet,
controleert u de map Ongewenste e-mail.
a. Als uw e-mailadres nog niet eerder is gebruikt voor het maken van een Microsoftaccount, moet u er een maken.
Selecteer in het dialoogvenster Account makenVolgende, maak een wachtwoord aan
en selecteer Volgende.
b. Als u uw e-mailadres wilt verifiëren, opent u de verificatiemail en kopieert u de
beveiligingscode.
c. Voer de beveiligingscode in het dialoogvenster E-mail verifiëren in,
selecteer Volgende, voer de CAPTCHA in op de regel Voer de tekens in die u ziet,
selecteer Volgende en daarna Accepteren.

2.

Als u de Microsoft Teams-app niet wilt downloaden, selecteert u In plaats daarvan de web-app
gebruiken.

3.

In de web-app van Teams kunt u berichten weergeven of beantwoorden of uw eigen berichten maken
en het tabblad Bestanden selecteren om teamdocumenten weer te geven of te bewerken.

Bekijk ook deze video met alle stappen op deze pagina.
Ga je deelnemen vanaf een PC waarop je al de MS Teams app draait, ingelogd in je werk?
Geen ons dan je exacte gebruikersnaam door waarmee je in MS Teams bent ingelogd (je Office 365
Microsoft account van je werk dus) LET OP: dit kan subtiel afwijken van je email-adres.
Zodra wij je met dat account hebben
toegevoegd, kun jij rechtsboven
overschakelen naar Fontys Office 365:
Hulp bij inloggen:
08850-72335
mjw.maas@fontys.nl

