
 

Samarbeta effektivt i Teams 

Samarbeta Effektivt i Teams är en komplett 

utbildning i Teams där du bland annat lär dig 

skapa Teams, Kanaler, Videosamtal, Dela 

skärm, Ge kontroll över din dator till kollega, 

samtidig filredigering i Teams etc. etc. När du 

kör våra företagsutbildningar online, så slipper 

du läsa krångliga manualer eller åka iväg på 

dyra fysiska utbildningar. Hos oss kör du 

utbildningen i din egen takt online och kan dessutom repetera obegränsat. Repetitionen 

kommer behövas för att kunskaperna ska sätta sig och göra dig till expert på programmen.  

När du gått igenom våra utbildningar kommer du kunna utveckla och effektivisera ditt företag 

mha dina nyvunna kunskaper. Utbildningen i Teams motsvarar en 3 dagar lång fysisk kurs. 

För att se ett gratisavsnitt i Teams och exakt vad den innehåller, klicka på Teams här. 

 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till alla som vill utveckla och effektivisera sitt sätt att arbeta med 

Teams. Utbildningen innehåller 23 avsnitt och utbildningen är gjord för företag, vilket betyder 

att exemplen i utbildningen är företagsexempel.

Förkunskaper 

Förkunskaper behövs ej.  

 

Mål 

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna kunna utveckla och effektivisera sitt företag 

via ett stort antal smarta funktioner i Teams som väldigt få vet om.  

Innehåll

Här finns ett exakt innehåll och ett gratisavsnitt som visar upplägget på några minuter. Klicka 

på utbildningen i Teams. Utbildningarna streamas i full HD, med en av världens mest 

kraftfulla serverleverantörer. Alla deltagare får tillgång till utbildningen för upp till 4 enheter, 

tex. jobbdator, laptop, surfplatta och mobil. Utbildningen leds av en Christoffer (IT-utbildare) 

och Karin (programledare) 
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Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning 

kommer deltagarna ha stor 

kunskap i Teams och därmed 

kunna effektivisera och 

utveckla sitt företag.

 

Antal deltagare 

Vi kan ta emot nästintill 

obegränsat antal deltagare och 

har utbildat många stora 

företag tex. 6500 personer på 

Länsförsäkringar. 

 

Omfattning 

Utbildningen motsvarar en 3 dagar lång traditionell fysisk utbildning i Teams.  

 

Utbildningens startdatum 

Närsomhelst, inom 24h. Det enda vi behöver är epostadressen till den som är ansvarig på 

företaget som ska köra utbildningen, så fixar vi allt annat så att dennes användare kommer 

igång direkt. Det kommer gå mycket smidigt att starta upp alla företag. 

 

Tider 

Utbildningen är online, dvs. alla tider och i egen takt med obegränsad tillgång i 2 månader. 

Kallelse till deltagarna 

Inloggningsuppgifter till deltagarna skickas den dag som önskat startdatum. 

Utbildningsleverantör: AKTIV.se  

Kontaktuppgifter lärare:  

Namn: Josef Vikström  

E-post: jv@aktiv.se, Telefon: 018-349490 

 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling Om-

För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos deltagande 

verksamheter och dess anställda genom Effektiva och Flexibla 

lärformer”
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