Felhasználók hozzáadása, csatlakozása a Teams csoportokhoz
A csoportba 3 úton kerülhetnek be a tagok/hallgatók.
Az egyetemnél le vannak tiltva a külsős felhasználók, így mindenkinek rendelkeznie kell egyetemi o365
fiókkal(@cl.uni-obuda.hu vagy @stud.uni-obuda.hu). A Teams webes verziója használata esetén nem
javasolt a Mozilla Firefox használata, mert problémák lesznek bizonyos funkciókkal.

1.

Tagok felvétele manuálisan

A csoport tulajdonosainak van arra lehetősége, hogy tagokat vegyen fel a csoportban.
Egyszerre több tagot is hozzá tudunk adni a csoporthoz, de legfeljebb 20 tagot. Ha ennél több tagot
szeretnénk hozzáadni a csoporthoz, akkor azt több körben tudjuk megtenni.
A csoport tagjának is van jogosultsága tagot hozzáadni a csoporthoz, de ebben az esetben a
tulajdonosnak jóvá kell hagynia a jelentkezést.

A csoport neve mellett lévő három pont->Csoport kezelés(Manage team), Tagok(Members) fül, majd
a
Tag
hozzáadás(Add
member)
gomb

Legfejlebb 20 fős csoportban tudjuk felvenni a tagokat.

Ha több tagot szeretnénk hozzáadni a csoporthoz, akkor célszerűbb a következő 2 lehetőség közül
választani. A 2 lehetőség között az a különbség, hogy az első (csatlakozás linkkel) lehetőségnél a
csoport valamelyik tulajdonosának még jóvá kell hagyni a tag jelentkezését, amíg a második
lehetőségnél (csatlakozás kóddal) a tag automatikusan kerül a csoportba.

2.

Csatlakozás a csoporthoz link alapján

A csoport bármelyik tagja tud linket generálni a csoporthoz, nem kell tulajdonosnak lennie hozzá. A
kapott linket meg lehet osztani a hallgatókkal pl. Neptun vagy Moodle rendszeren keresztül. A linket
megnyitva lehet jelentkezni a csoportba. Jelentkezés esetén a csoport tulajdonosai üzenetet kapnak,
és az igényt el tudják fogadni vagy el tudják utasítani. Tagok nem tudják jóváhagyni a jelentkezést!
A csoport neve mellett lévő 3 pont->”Csoportra mutató hivatkozás lekérése”(Get link to team) gomb

A kapott linket lehet megosztani.

A jelentkezés során a tagnak be kell lépni az egyetemi O365 fiókjával (enélkül nem tudja elérni)

A csatlakozás után a tulajdonosnak jóvá kell hagyniaa kérelmet

A csoport neve mellett lévő három pont >Csoport kezelés(Manage team), Függőben lévő
kérelmek(Pending requets) fülön lehet elfogadni( akár csoportosan is) a kérelmeket.

3.

Csatlakozás a csoporthoz kód alapján

A csoport tulajdonosainak van lehetőségük kódot generálni a csoporthoz, amit meg tudnak osztani a
hallgatókkal pl. Neptun vagy Moodle rendszeren keresztül. Tagok nem tudnak kódot generálni! A kódot
beírva a következő felületen a tag automatikusan, jóváhagyás nélkül bekerül a csoportba.
A csoport neve mellett található három pont->Csoport kezelés(Manage team), Beállítások(Settings)
fül, Csapatkód(Team code) opció Generálás gomb
Kapunk egy kódot, amit ki tudunk vetíteni vagy meg tudunk osztani.

A kód birtokában a hallgatók a Csatlakozás csoporthoz vagy csoport létrehozása (Join or create team)
gombra kattintva

A Csatlakozás a csoporthoz egy kód használatával (Join a team with a code) opciót választva tudnak
csatlakozni a csoporthoz.

