Cum sǎ accesaţi Microsoft Teams
Meeting (Microsoft întâlniri în echipǎ)
Acest ghid vă va ajuta să aflați mai multe despre utilizarea
Microsoft Teams și cum să vă alăturați unei întâlniri.
Imaginea de mai jos prezintă pictogramele principale sau
funcțiile Microsoft Teams. Odată ce sunteți într-un apel
video, puteți utiliza aceste funcții pentru a comunica cu alții
în timpul apelului (de exemplu, chat-ul de întâlnire vă va
permite să puneți o întrebare sau sǎ ridicați mâna pentru a
atrage atenția persoanei care vorbește).

Camera on/off => camera pornitǎ/ opritǎ
Mute/unmute microphone => dezactiveazǎ/ activeazǎ
microfonul
Share screen => distribuie ecranul
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More options (includes transfer call and change background)
=>mai multe opţiuni (include transferul apelului și
schimbarea fundalului)
End call (hang up) => finiseazǎ apelul ( închideţi)
Participants => participanţii
Meeting chat => chat-ul de întâlnire
Raise hand => ridicaţi mâna
Time on call => durata apelului
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Instrucţiuni
Cum să vă alăturați unei întâlniri Microsoft Teams - folosind
o pagina de internet (Browser web)
1. Deschideți dispozitivul dvs. Smartphone-ul sau tableta dvs.
trebuie să aibă instalată o camera video sau un microfon,
astfel încât să puteți vedea și auzi pe alții într-un apelul
video.
2. Deschideți contul dvs de e-mail în care este adresa dvs.
înregistratǎ (de ex. Gmail sau Outlook).
3. Deschideţi invitaţia primitǎ prin e-mail de la organizatorul
întâlnirii.
4. Faceţi clic pe pictograma ‘Alăturați-vă Microsoft Teams
Meeting’ (Join Microsoft Teams Meeting) din e-mail.
Alăturați-vă Microsoft Teams Meeting

5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alătura în
browser sau descărcând aplicația de pe dispozitiv.
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Cum să vă alăturați unei întâlniri Microsoft Teams - folosind
aplicația
1. Dacă nu este deja instalat, accesați Magazinul Google Play
și descărcați aplicația Microsoft Teams.

2. Deschideți invitația din e-mail trimisă de organizator.

3. Când întâlnirea este pe cale să înceapă, faceți clic pe
pictograma ‘Join Teams Meeting’ (Alăturați-vă întâlnirii)
Alaturaţi-vǎ întîlnirii Microsoft Teams (Microsoft Teams
Meeting)

4. Selectați Teams (în echipe), apoi selectați ‘Join as a Guest’
(‘Alăturați-vă ca invita’).

5. Scrieți-vă numele și faceți clic pe ‘Join Meeting’ (‘Alǎturaţivǎ întâlnirii’).
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6. Acum sunteți conectat și organizatorul vǎ va lăsa în curând
la întâlnire!

(Salut Amina, cineva din întâlnire te va conecta în curând.)
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Informații adiționale
Aveți un dispozitiv care se conectează la Internet? Aveți nevoie de
ajutor pentru a-l utiliza? Avem o echipă de campioni digitali care
oferă asistență telefonică rezidenților din Manchester. Apelurile pot
fi efectuate în 15 limbi.
Trimiteți un mesaj 07860 064128 sau trimiteți un e-mail la
digitalinclusion@manchester.gov.uk lăsați-vă numele, iar noi vă
vom suna înapoi și vă vom ajuta!

Rămâneți conectat în timpul COVID-19
Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență pentru a vă conecta online,
apelați linia de asistență comunitară COVID-19 la 0800 234 6123 sau
trimiteți-ne un e-mail la digitalinclusion@manchester.gov.uk

Aflați mai multe la:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
Acest ghid a fost realizat în parteneriat cu următoarele grupuri, rețele și
organizații:
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Toate informațiile furnizate în momentul redactării și distribuției sunt adevărate și corecte, dar se pot
modifica fără notificare prealabilă. Ne vom strădui să menținem informațiile actualizate în fiecare lună. Vă
rugăm să vizitați site-ul web pentru cea mai recentă versiune descărcabilă: https://buzzmanchester.co.uk/
Pentru informații suplimentare despre acest ghid, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail:
simon.kitchin@gmmh.nhs.uk sau lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Versiunea 7 Android - august 2020]
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