EKSTERN TEAMS
Du er blevet inviteret til et af IDAs Teams. Herunder følger en guide til hvordan du logger på første gang.
For at få den bedste oplevelse, er der et par detaljer, der skal tages hensyn til. Først har vi flere gange set,
at brugen af firmamails kan have lidt problemer, dette fordi din egen organisation har sikkerhedskrav, som
kan blokere nogle funktioner. Der er dog mulighed for at løse dette. Nedenfor er tre forskellige guides; Hvis
du har en Microsoft konto, Hvis du ikke har en Microsoft konto og Hvis du har problemer med din
firmakonto. Du vælger den der giver mening for dig.
Hvis du er i tvivl om hvorvidt din mail er tilknyttet en Microsoft konto eller ej, kan du starte i den del der heder
Hvis du ikke har en Microsoft konto. Microsoft vil bede dig oprette en konto, hvis ikke du allerede har en.

Hvis du allerede har en Microsoft konto tilknyttet din Email:
Hvis din konto er en Microsoft konto, skal du logge ind med den Email-adresse, invitationen er sendt til, samt
dit sædvanlige kodeord.

Du modtager en mail fra Teams om at du er blevet tilføjet, hvis den ikke er modtaget, skal du tjekke dit
SPAM-filter for at se om den er landet der.

Når du åbner mailen fra IDAs Teams skal du klikke på "Open Microsoft Teams"

Hvis du allerede bruger Teams, vil dit primære Team fremgå. For at skifte til ”IDA”, skal du op i højre hjørne
og trykke på pilen, som vist på billedet. Her kan du skifte til dine andre Teams.

Hvis du ikke har en Microsoft konto tilknyttet din E-mail:
Du modtager en mail fra Teams om at du er blevet tilføjet, hvis den ikke er modtaget, skal du tjekke dit
SPAM-filter for at se om den er landet der.

Når du åbner mailen fra IDAs Teams skal du klikker på "Open Microsoft Teams"

Klik "Next"

Hvis du ikke har en Microsoft konto tilknyttet din mailadresse, vil du blive guidet igennem en
oprettelsesguide.

Først klikker man "Next"

Angiv et ønsket password og klik "Next"

Angiv Land og fødselsdato.

Der sendes nu en bekræftelse kode til din mailadresse, åben mailen og indtast koden.
OBS! Fjern gerne fluebenet "Send me promotional emails from Microsoft" for at undgå eventuelle reklamer
fra Microsoft.
Klik "Next"

Indtast koden som bliver vist og klik "Next"

Hvis du bruger en PC som er tilgængelig af flere, anbefaler vi at man klikker "No"

Hvis du bruger Teams meget anbefaler vi at du bruger Appen, den kan hentes ved at klikke på Download,
ellers så fungere Web Appen på præcis samme måde.

Du er nu inde i det Team som du har fået adgang til, hvis du har adgang til flere teams med din konto, så vil
de fremgå at listen i venstre side.
Nå du vil tilgå Teams så skal du blot gå til http://teams.microsoft.com og indtaste din mailadresse og det
password som du har angivet tidligere.

For at få beskeder om nyt i Teamet anbefaler vi at du "Følger" teamet

Hvis du oplever problemer med din firmakonto
Vi har set en del gange at eksterne brugere af Teams, kan opleve problemer med at komme ind. Dette
skyldes i langt de fleste tilfælde sikkerhed. Der findes dog løsninger for dette.
Hvis du har fulgt ovenstående guides, stadig ikke kan ikke kan komme ind, og får følgende fejl:

Vil det typisk skyldes at din virksomheds sikkerhed har blokeret din eksterne adgang. Dette fordi Microsofts
sikkerhed registrerer dit loginforsøg som værende ”risky”, dette medfører blokeringen. Din egen IT-afdeling
vil kunne fjerne denne blokering. Du kan sende følgende artikler, hvori der beskrives problemet samt

løsningen:
https://office365itpros.com/2019/09/25/aad-risky-sign-in-policy-blocks-guest-access-office-365-tenants/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/user-invited-as-guest-to-another-teams-org-sign-inblocked/m-p/840764
Du skal være velkommen til at henvise til IDAs support afdeling, som gerne hjælper med at finde og løse
problemet.

