MS TEAMS SZOFTVER TÁVOKTATÁSRA KÉSZÜLT OKTATÓI SEGÉDLET

A MS Teams (Office 365) fő előnyei:
-

Minden Office 365-re regisztrált (fontos, hogy a rendszergazda által készített regisztráció)

Az intézményünk https://informatikairoda.uni-neumann.hu/tavoktatas linkjén keresztül elérhető
oktatási segédleten kívül e tananyag kimondottan az oktatási céllal történő használatára fektet
hangsúlyt.
-

Személy 1TB-os tárhelyhez jut. A magán (nem intézményi) Office 365 fiókkal (tárhely 5GB),
nincs mód csatlakozni az egyetemi domain-hez (uni-neumann.hu).
Az intézményi oktatók mind regisztrálva lettek. Így akár a közös munka (pl. tanszéki értekezlet,
vagy Kari Tanács) zökkenőmentesen lebonyolítható.
A naplózásra is van lehetőség (pl. munkafolyamatok ellenőrzése).
Mobil telefonos alkalmazáson is elérhető, azonban ezen keresztül csak néhány funkciója
alkalmazható.
A kép és hangminőség nagyon jó, így az tanórák tisztábban hallhatóak mint más megoldások
esetén.

A MS Teams néhány hátránya:
-

-

Ha hallgatókat szeretnénk felvenni egy csoportba, csak egyesével lehet megtenni. De csak
azután, ha már felvették őket a rendszergazdák az Office 365 rendszerbe. Javaslat: aki szeretné
a hallgatókat felvinni írjon levelet a panyik.istvan@uni-neumann.hu e-mail címre, ahol meg
kell adni a hallgató nevét, Neptun kódját és egy élő e-mail címét (el kell kérni a hallgatóktól) is.
A csoportba való meghívás működik kódon vagy linken keresztül is, de csak az adott domainen belüliek tudnak csatlakozni.
Az e-mailen keresztüli meghívás (egyenként kell azt is) is tesztelve lett, azonban itt a meghívott
egy üres ablakon kívül nem látott semmit (tesztelve 2020.03.19).

A szoftver telepítése után (a fenti linken megtalálható a leírása) a csoport létrehozásakor 4 féle
lehetőséget kínál a rendszer:

Fontos megjegyezni, hogy nagyon hasonlítanak egymásra ezek a csoport típusok, így ha véletlenül nem
a „class” (osztály) típust választottuk ki, akkor sem történik nagy baj, mivel az alkalmazásokkal be lehet
hívni a hiányzó funkciókat, ha van ilyen.
A csoport létrehozása után a csoportot jelképező téglalapon (csempén) történő kattintással léphetünk
be a csoportba. Ha a csoportnév melletti 3 kis pontra kattintunk, akkor a következő menü jön elő:

A menüpontok értelmezése:
-

-

-

Manage team. Itt lehet a csoport tagjait kezelni (ki milyen jogosultságot kap).
Add channel. Van lehetőség több csoportot is összefésülni. Ez esetleg a gyakorlatok és
előadások elkülönítésénél lehet előny. Illetve csoporton beüli alcsoport létrehozására is
alkalmas.
Add member. Tagokat ezen keresztül lehet hozzádni, meghívni.
Leave the team. A csoport elhagyása.
Edit team. Van lehetőség a csoport nevet megváltoztatni, illetve háttérképet hozzáadni a
csoporthoz.
Get link to team. Lekérdezhetjük a csoportazonosító kódot (linket). Linken keresztüli meghívást
az itt kapott kóddal végezhetjük el. Csak domainen belüli felhasználók meghívására
használható.
Manage tags. Itt a tagokon belüli különbözi posztitok elhelyezésére van lehetőség

-

Delete the team. Csoport törlése. Csak a tulajdonos (owner) törölheti. Fontos mérlegelni, hogy
kit veszünk be tulajdonosi jogosultságú tagként.

A „manage team”-en belül ezek az információk láthatóak:

Itt van lehetőség az adott tagot tulajdonosnak (owner) vagy tagnak (member) beállítani. A tag
hozzáférés csak részleges lehetőségeket nyújt. pl. hallgatókat így lehet bevinni. A harmadik szint az a
meghívott vendég (guest), de ez ezen a fülön nem állítható be. Ez csak akkor működik, ha valakit pl. emailen keresztül hívtunk meg. A jobb felső részen, a kék téglatesten látható gombra (add member)
kattintva ugyanígy fel lehet vinni tagokat a csoportba, kikerülve a fenn írt lehetőséget.
A felső menüsoron haladva (a manage team-en belül) 6 lehetőség kínálkozik (members, pending
requests, channels, settings, analytics, apps). Ezeknek a részletes leírásai úgy gondolom nem
szükségesek, ha valaki kipróbálja könnyen felismeri benne a lehetőségeket. Talán ezek közül az egyik
menü lehet hasznos (channel – csatornák). Ha rákattintunk a „General” résznél a három kis pontra,
akkor a következő lehetőségek jelennek meg:

Majd a manage channel gombra kattintva a következő 3 lehetőség jön elő:

Ez azért lehet fontos, ha korlátozni szeretnénk a csatornákon belüli hozzáférési jogokat a tagok és a
tulajdonosok közt.
Visszatérve a főcím (csoportnév) melletti, a már szokásos 3 pont gombra, a következő lehetőség a
csatornák hozzáadása (ami nagyon hasznos lehet). A lehetőséget kihasználva a következő ablak nyílik
meg:

Itt lehetőségünk van elnevezni a csatornát, illetve egy rövid leírást is hozzáadni. Van lehetőség
beállítani nyílt csatornának a csoporton belül, vagy zártnak (csak meghívott tagoknak). Ez pl. olyankor
lehet jó egy oktatáson belül, ha az oktatók egy zárt csoporton belül vannak, és ott osszák meg a
gondolataikat, vagy küldenek egymásnak file-okat, üzeneteket. Fontos megjegyezni, hogy minden
csoport létesítésekor egy alap (General) csatorna működik, ami mindenki számára nyitott. További
csatornákat a fenn említett módon kell hozzáadni. De ez működhet a Kar működése szempontjából
nézve is (hierarchikus rendszerben). Pl. Kar – tanszékek – tanszéki csoportok….stb.
Egyenlőre maradjunk az alapcsatornánál (General). Erre kattintva a következő menüsort jelenik meg:
Posts (feljegyzések), Files (fájlok), Class Notebook (osztálynapló), Assigments (feladatok), Grades
(értékelés).
A Posts menü talán a legtöbbet használt és alkalmazott része a rendszernek, és azonnali
üzenetküldésre használható. A képernyő legallján lehet látni, hogy az üzenetküldésen túl a videó
lejátszáson át a megosztásig itt érhetjük el a tagokat, üzenhetünk nekik, vagy videochatelhetünk velük
(akár meghívásos alapon). Az előadás anyagokat is ezzel lehet elindítani majd.
Egy képmetszet erről:

A Files menüben lehet látni azokat a dokumentumokat, amelyeket feltöltöttünk ide. A file felöltés egy
egyszerű dokumentumra való kattintással majd áthúzással is elvégezhető. Vagy pedig külön mappákat

is lehet szerkeszteni a már megszokott módon. A Files menüben a lehetőségeket látva (lenti ábra) több
minden tárul elénk. A „new” segítségével lehet mappákat, vagy éppen word és excel dokumentumokat
megnyitni és szerkeszteni. Ez utóbbinak nincs jelentősége, mert ha a saját dokumentumainkból
töltöttünk fel pl. power pointos prezentációt, akkor már nincs szükség új szerkesztésére. Az „upload”
segítségével is be tudjuk hívni a dokumentumokat ide a számítógépünkről. A „sync” gomb
megnyovásával szinkronizálja a one drive mappánkat. A „copy link” segítségével lehet linket
megosztani az adott mappáról vagy dokumentumról. Ennek szerkesztési beállítását az ún. SharePointban lehet beállítani, amely az „add cloud storage” menü melleti 3 pontos gomb megnyomásával
hívható elő. Belépés azonos a teams belépési adataival. „download” menü segítségével letölthetőek
az adatok. Illetve van lehetőség összepárosítani különböző felhő alapú tárolókat is (SharePoint,
Dropbox, Boksz, ShareFile, Google Drive). Ez nagyon hasznos funkció, hiszen így nincs szükség az
állandó ki-be lépésekre illetve másolásokra.

A „+” jelre kattintva van lehetőség további alkalmazásokat rendelni a csoporthoz. Erre kattintva a
következő ablak nyílik ki, ahol számtalan lehetőség tárul elénk:

Itt érdemes megjegyezni, hogy van lehetőség pl. beépíteni a „webex” alkalmazást, amelynek
lehetőségeiről már Dr. Johanyák Csaba tett fel anyagot az egyetemi távoktatás oldalra.

A fenn említett osztálynaplóra, feladatokra és értékelésekre most nem térek ki, mivel a jelenlegi
helyzet szerint a távoktatást kell megoldani. Természetesen ezekre a részekre is rátérünk, ha aktuális
lesz.
A távoktatás módja és lehetősége nincs korlátozva az intézményünkben. Ezt a lehetőséget annak
érdemes kihasználni, aki már ezzel szoftverrel is végzi munkája nagy részét. A tananyag átadásának
gyakorlatilag két módja ismert a szoftveren belül. Az egyik módszer az, ha pl. a Power Pointos
előadásunkat kivetítjük, és alámondjuk szöveggel, majd az elmentett video file-t linken keresztül
osszuk meg. A másik módszer az az, ha a hallgatók is kapcsolódnak a videohíváshoz, majd interaktívan
kérdezni is tudnak. Ez utóbbi még nagyobb létszámok esetében nincs letesztelve, így kérdéses annak
működése is.
Az első lehetőségnél először egy videohívást kell kezdeményezünk, ahol gyakorlatilag csak magunk
vagyunk benne. Ennek kezdeményezése a Posts-nál levő, az alsó menüsorban található kék színnel
kiemelt ikonnal indítható. Majd a „Meet now” gombr kattintunk.

Ezen gomb megnyomása után a következő képernyőképet lehet látni:

A jobb menüsorban is lehet látni, hogy jellenleg csak egy felhasználó van csatlakozva a
megbeszéléshez. További tagokat úgy lehet meghívni, ha a nevükre jobb egérgombbal kattintva az „Ask

to join” választjuk. Ezek után elkezdi felcsörgetni az adott tagot a rendszer, majd, ha felveszi, akkor
csatlakozik ő is. Jelenleg egyszerre 7 emberrel volt tesztelve a rendszer, amely zavartalanul működött.
Az alul látható menüsorban a következő információkat láthatjuk balról jobbra: eltelt idő, kamera ki-be
kapcsolása, mikrofon ki-be kapcsolása, megosztási lehetőség (erről lejjebb esik szó), több lehetőség
(pl. háttér elhomályosítása, vagy felvétel készítése), beszélgetés indítása, résztvevők megjelenítése,
hívás befejezése.

A megosztás (share) gomb megnyomásával a következő képernyőkép látható:

Itt lehetőségünk van az asztal vagy az aktív ablak megosztására, de akár már egy behívott előadás
kivetítésére vagy éppen behívására (browse). Illetve, talán a legérdekesebb, rajztáblát is
működtethetünk vele. Az alul látható képen egy próba került kialakításra. A rajztábla működik egérrel
és digitális táblával (könnyebb a kezelhetősége és az egeret is helyettesíti).

Ami fontos, hogy a „hívás” funkciónak aktív kell legyen folyamatosan. A hívás lehet hang alapú is. Ha
nincs webkamera, akkor a regisztráltak kezdőbetűi láthatóak, és aki aktív (beszél a mikrofonba) annak
kék színnel villogni kezd a monogramja. Illetve, ha a webkamera működik, akkor a megosztott felület
aktivitása mellett az a kamerakép aktív, aki hozzászól vagy beszél. Egyszerre több felszólalót,
megszólalót nem tud kezelni a rendszer. Azt veszi aktívnak, aki először szólt bele. Talán a legelegánsabb
módja annak, hogy szót kapjunk egy üzenet írása a felületre, amit jobbról a harmadik gombnál találunk
a menüsávban:

Itt a képernyő jobb felületén ugyanaz a lehetőség nyílik meg, mint a bejegyzéseknél (posts).

A következő részben foglalkozzunk kicsit azzal, hogy miként tudjuk pl. a saját Power Point-os
előadásunkat interaktívabbá, érdekesebbé tenni. A megfelelő előadás anyagot (pl. browse – from my
computer) be lehet olvasni az előadást a program ablakába. Ez az esetek többségében néhány percig
is eltarthat:

Ha sikeresen beolvastuk a rendszerrel, gyakorlatilag egy ppt prezentáció jelenik meg, azzal a
különbséggel, hogy webkamerán keresztül az oktatót is lehet látni. Ha az oktató nem szeretné a
videómegosztást alkalmazni, akkor lehetőség van hanganyag felvételre is. Ekkor balról az első gombot
(kis kamera piktogram) kell megnyomni.

A megnyitás után hasonló képet lehet látni:

Az diák bal oldalán lehet látni azt, hogy hányadik dia látható és összesen mennyi van. a mellette lévő
kis „szem” ikon segítségével tudjuk priváttá tenni az előadásunkat, így senki sem láthatja ezt élőben. A
„stop presenting” gomb megnyomásakor inaktívvá válik a megosztás és automatikusan visszaugrik a
webkamera képe. Ha az eredeti előadási anyagokban videók is voltak beépítve, azt is ugyanúgy lejátsza
a rendszer (a jobb felső és alsó felvétel a dián):

Ha mindent előkészítettünk, akkor elkezdhetjük a tananyagot felvenni. Ezt a lehetőséget balról a
negyedik gombon keresztül tudjuk elérni (start recording – felvétel indítása):

A felvétel leállítása is ugyanazzal a gombbal működik. Miután leállítottuk a felvételt visszalépve a
„general” csatorna „posts” részébe meg fog jelenni a felvételünk. A felvétel elérésen a legegyszerűbb
módja a streaming oldal elérése (open is microsoft stream):

Ezek után a rendszer automatikusan átirányít a MS Stream felületre (ugyanaz a belépés, mint az Office
365 rendszerbe).
A rendszerbe való belépés után egy kis időt kell várni, míg az elkészült videó feltöltődik. Majd ezek után
a saját tartalom – videók menüsorból hívhatóak elő a felvételek:

A felvétel alatt látható megosztás gomb segítségével tudjuk továbbküldeni a megadott helyre, vagy emailekre:

Az e-mailes alapú meghívás az intézményi rendszeren belüli csoportnak könnyen elérhető:

Ez az anyag természetesen nem teljes körű, de már sokkal könnyebben fedezhető fel a rendszer
további lehetőségeinek tárháza. Mindenkinek kívánok sok erőt és kitartást az anyagok készítéséhez!

Készítette:
Dr. Líska János
Oktatási Dékánhelyettes

Kecskemét, 2020.március 20.

