
   

 

Microsoft Teams mācību kursa piedāvājuma piemērs 

Mācību kursa auditorija:  
Ikviens, kurš vēlas uzlabot savu Teams plašo priekšrocību 
pielietošanas prasmi, bet īpaši aktuāls tas ir sekojošiem 
uzņēmuma speciālistiem: 

 Satura pārvaldnieki 
 Informācijas pārvaldnieki 
 Projektu vadītāji 
 Produktu vadītāji 
 Grupas uzraugi 
 Biznesa analītiķi  
 IT administratori 

 
Mācību dalībnieku skaits: ieteicams līdz 12 personām 
Mācību norises platforma: tiešsaiste 
Plānotais mācību norises ilgums: vienojoties (aptuveni 3 stundas) 

Kāpēc izvēlēties tieši ELVA organizētās mācības: 

 Individuālā pieeja un iespēja pielāgot saturu organizācijas vajadzībām 
 Lektors ar praktisko pieredzi un lieliskām klientu atsauksmēm 
 Iespēja īsā laikā pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas korporatīvajā Teams vidē 
 Neierobežotas iespējas izmantot izveidotos mācību ierakstus 

 
Šo mācību dalībnieki iegūs šādas zināšanas: 

 Darba sākšana ar Microsoft Teams un navigācija tajā 
 Darba grupu organizēšana, izmantojot labāko praksi programmā Microsoft Teams 
 SharePoint Online un OneDrive izmantošana mijiedarbībā ar Microsoft Teams 
 Grupu, lomu un atļauju izmantošana 
 Atbilstības un drošības izveide 

  

Neierobežota iespēja 
izmantot izveidotos 

mācību ierakstus 



   

 

Mācību grafiks un programma 

I daļa: Iepazīšanās ar Microsoft Teams 
 Kas ir Microsoft Teams? 
 Microsoft Teams palaišana 
 Microsoft Teams interfeiss 
 Microsoft Teams datora un mobilo programmu izmantošana 

II daļa: Microsoft Teams organizēšana 
 Komandas 

o Pievienošanās komandai 
o Mainīgo komandu maiņa 
o Komandas atstāšana 
o Rādīt/paslēpt Teams 
o Jaunas komandas izveide 
o Teams integrācija ar Microsoft 365 
o Īpašnieku, dalībnieku un viesu pievienošana un noņemšana komandā 
o Grupas iestatījumu pārvaldība 
o Grupas savienošana ar esošu Microsoft 365 grupu 
o Grupas kopēšana no esošas grupas 
o Grupas izveide no veidnes 

 Kanāli 
o Par kanāliem 
o Kanālu skatīšana 
o Kanāla atzīmēšana par izlasi 
o Sekošana kanālam un tā nesekošana 
o Kanāla paziņojumi 
o Kanāla izveide 
o Standarta kanāli (SharePoint integrācija) 
o Privātie kanāli (SharePoint integrācija) 
o Kanālu koplietošana 
o Kanālu pārvaldība darba grupas 

III daļa: Sapulces 
 Sapulču pārvaldība 

o Cilnes Kalendārs izmantošana 
o Darba kārtības skata izmantošana 
o Tikšanās, vebināri, tiešraides pasākumi 
o Pievienošanās sapulcei, vebinārs, tiešraides pasākums 
o Privātas sapulces salīdzinājumā ar kanāla sapulcēm 
o Sapulces plānošana (Teams un Outlook) 
o Sapulces rediģēšana un atcelšana 
o Sapulču lomu piešķiršana 



   

 

 Sapulču vadīklas un opcijas 
o Dalībnieki, tērzēšana, reakcijas 
o Papildu opcijas – ierīces iestatījumi, sapulces piezīmes, detalizēta informācija par sapulci 
o Galerija, liela galerija, kop-režīms 
o Fona efekti, titri 
o Numuru sastādīšanas tastatūra 
o Ienākošā video izslēgšana 
o Kamera, mikrofons, koplietošanas panelis 
o Atstāt sapulci, beigt sapulci 

 Sapulces pārvaldība 
o Darbvirsmas, logu, PowerPoint un baltās tāfeles koplietošana 
o Apmeklētības novērtēšana 
o Sapulces ierakstīšana, SharePoint un OneDrive 

IV daļa: Ziņojumu publicēšana kanālos 
 Ziņojuma publicēšana 
 Ziņojuma rediģēšana 
 Ziņojumu formatēšana 
 Atbildēšana uz ziņojumu 
 Ziņojuma dzēšana 
 Pieminējumu izmantošana 
 Jūsu darbību skatīšana 
 Meklēšana programmā Teams 
 Failu pievienošana ziņojumam 
 Saite uz ziņām 
 Koplietošana programmā Outlook 
 Paziņojumi 
 Publicēšana vairākos kanālos 
 Ziņu moderēšana 

V daļa: Failu pārvaldība 
 Kanālos 

o Failu skatīšana 
o Faila augšupielāde 
o Jauna faila izveide 
o Failu pārvietošana 

 Komandās 
o Programmas Teams cilnes Faili izmantošana 
o Failu pārvaldība koplietošanas vidē SharePoint 
o Failu pārvaldība pakalpojumā OneDrive 

 
 
 



   

 

VI daļa: Ciļņu pievienošana kanāliem 
 Ciļņu izmantošana 
 Cilnes pievienošana 
 Cilnes pārdēvēšana 
 Cilnes noņemšana 

VII daļa: Tērzēšanas izmantošana 
 Tērzēšanas sākšana 
 Tērzēšanas turpināšana 
 Tērzēšanas pārvaldība 
 Tērzēšanas ciļņu pārskats 
 Atbildēšana uz tērzēšanas ziņojumu 
 Citu lietotāju pievienošana tērzēšanai 
 Audio vai videozvanu sākšana 
 Sapulces ieplānošana no tērzēšanas ziņojuma 
 Failu koplietošana (Teams/OneDrive darbam) 
 Tērzēšanas paziņojumi 
 Failu pārvaldība (Teams/OneDrive darbam) 

VIII daļa: Palīdzības saņemšana saistībā ar Microsoft Teams 
 Palīdzības centra izmantošana 
 Jaunu līdzekļu skatīšana 
 Īsinājumtaustiņu skatīšana 
 Slīpsvītras komandu izmantošana 

 
 
Individuālie jautājumi, konsultācijas un atgriezeniskā saite. 
 
 
Mācību kursa piedāvājumam ir informatīvs saturs – tas ir pielāgojams atbilstoši klienta mērķim un 
vajadzībām. 


