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Vježba 16.

Istražite kako se zakazuje virtualni sastanak u Teamsu te zakažite sastanak 
kojem će pristupiti svi članovi vašeg tima.

Nakon pokretanja sastanka treba pozva-
ti članove tima da se priključe sastanku. 
Članove dodajete iz popisa Prijedlozi ili 
ih potražite upisivanjem njihova imena 
u okvir za pretraživanje (slika 38.).

U okviru pokrenutog sastanka dostupne su vam mnoge dodatne moguć-
nosti poput vođenja bilješki, ćaskanja, dijeljenja sadržaja i radne površine 
vašeg računala, kao i snimanje sastanka. Snimku sastanka Teams će auto-
matski objaviti na servisu Microsoft Stream dostupnom u Offi  ce 365 kao i 
unutar Razgovora u samom Teamsu (slika 40.).

Upravo ta posljednja mogućnost uvelike će vam pomoći u prenošenju in-
formacija članovima koji nisu bili prisutni na sastanku. Snimanje sastanka 
pokrećete odabirom naredbe Započni sa snimanjem iz dodatnog izbornika.

Za video i audiosastanak na 
računalo trebate imati
spojen mikrofon i kameru.

Pokrenut će sastanak na
kartici Razgovora biti vidljiv 
svim članovima vašeg tima 
te će mu članovi moći i
samostalno pristupiti.

Prije nego što započnete
snimanje sastanka, razmislite 
o privatnosti osobnih poda-
taka i dijeljenju sadržaja te 
provjerite slažu li se svi sudi-
onici sastanka s time.

Slika 37. Sastanak odmah ili 
zakazivanje sastanka za poslije

Slika 38. Pozivanje članova u virtualni sastanak

Slika 36. Pokretanje sastanka
u virtualnoj zajednici

Slika 39.
Virtualni sastanak u 
Teamsu i mogućnost
snimanja sastanka
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Vježba17.

Pokrenite sastanak u Teamsu te pozovite članove svojega tima.
Istražite mogućnosti vođenja bilješki sa sastanka, ćaskanja i dijeljenja dato-
teka i radne površine tijekom vođenja virtualnog sastanka. Zapažanja zabi-
lježite u svoj e-portfolio.

Slika 40. Snimka sastanka s bilješkama sa sastanka dostupna u Teamsovim razgovorima

Vježba 18.

Snimite svoj virtualni sastanak. Putem početne stranice Offi  cea 365 pristu-
pite servisu Microsoft Stream te istražite gdje je Teams spremio vašu snim-
ku i kakve su postavke privatnosti postavljene za snimljeni videozapis. Za-
pažanja zabilježite u svoj e-portfolio.


