Csatlakozzon a Teams találkozójához
Mobil
Sokféle módon csatlakozhat egy csapatokhoz egy mobil eszközről.
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A Teams mobiltelefonos találkozóinak, például az audio, video és
tartalom megosztásának a lehető legjobb kihasználása érdekében le kell
töltenie és telepítenie a Teams mobil alkalmazást.
Ha rendelkezik alkalmazásával, válassza a Csatlakozás a Microsoft
Teams Meeting -hez lehetőséget az ülés meghívására, hogy megnyissa
az alkalmazást és csatlakozzon a találkozóhoz. Ha még nem rendelkezik
az alkalmazással, akkor az alkalmazásboltba kerül, ahol letöltheti.
Megjegyzés: Próbálja meg letölteni az alkalmazást az ülés kezdete
előtt. Internetkapcsolatától függően egy-két percig is eltarthat.
Ha még nem rendelkezik Teams-fiókkal, válassza a Csatlakozás
vendégként lehetőséget, és írja be a nevét, hogy vendégként
csatlakozzon az értekezlethez. Ha van Teams-fiókja, válassza
a Bejelentkezés és csatlakozzon lehetőséget, hogy belépjen az
értekezlet csevegőjéhez és még sok máshoz. A szervező beállításától

függően azonnal csatlakozhat a találkozóhoz, vagy eljuthat az
előcsarnokba, ahol valaki más beismerhet téged.
Csatlakozzon a naptárból
Az értekezlet megtekintéséhez válassza az alkalmazás alján
található Naptár menüpontot . Keresse meg a kívánt találkozót, majd
válassza a Csatlakozás lehetőséget .

Csatlakozzon egy értesítésből
Amikor elindul a csapatok ülése, értesítést kap, amely közvetlenül az
ülésre vezet, anélkül hogy megtalálná azt a naptárában. Csak érintse meg
az értesítést a csatlakozáshoz.

Megjegyzés: Jelenleg ez csak iOS rendszeren érhető el. Hamarosan az
Android!
Csatlakozzon egy csatornához
Ha egy értekezlet egy csatornán zajlik, akkor csatlakozási meghívót,
releváns tartalmat és a szervezőt lát a csatornán. Csak válassza
a Csatlakozás lehetőséget .

Csatlakozzon a csevegésből
Ha az értekezlet vagy a beszélgetés már megkezdődött, akkor ez
megjelenik a legutóbbi csevegési listán. Válassza ki a találkozót a

csevegési listában, majd válassza a Csatlakozás elemet a csevegés
tetején.
Betárcsázás
Egyes ülések lehetővé teszik a telefonszám tárcsázásával való belépést,
ha nem tudja használni a Csapatok alkalmazást.
Ha van telefonszám a találkozó meghívójában, válassza ki a számot és a
konferencia azonosítóját. Miután kapcsolatba lépett, tárcsázza az 1-et,
hogy csatlakozzon a találkozóhoz.
Ha lát egy számot a meghívásban, de nem az Ön számára helyi, válassza
a Helyi számok lehetőséget, hogy megtalálja az Ön számára megfelelőt.
Csatlakozzon több eszközön
Csatlakozzon egy találkozóhoz egynél több eszközön, hogy további
együttműködési és tartalommegosztási lehetőségeket nyújtson. Ha már
részt vesz például a laptopján tartott találkozón, akkor csatlakozhat a
telefonjára is, és megoszthatja élő videóit, vezérelheti a bemutatót a
telefonjával és még sok minden mást.
Megjegyzés: A telefon társ-eszközként történő használatáról további
információt az ülésen a Tartalom megosztása című részben talál.
Amikor csatlakozott egy találkozóra egy eszközön, nyissa meg a Teamsot mobiltelefonján. (Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz be van-e
jelentkezve ugyanabba a Teams-fiókba.)
A mobil képernyő tetején egy üzenet jelenik meg, azzal a lehetőséggel,
hogy csatlakozzon a találkozóra ezen az eszközön. Koppintson
a Csatlakozás elemre, ha meg szeretné osztani a telefon tartalmát a
találkozó mindenkivel.

Ha ilyen módon csatlakozik, elnémítjuk a telefon hangszóróját és
mikrofonját, hogy elkerüljük a visszhanghatást.

