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Töörühma (Teams) loomine ja kasutajad
• Töörühma saab luua kahel viisil

• Käsitsi Teamsi rakenduses
• Tellides Moodle e-kursusele liidestuse 

(liikmete lisamine automaatselt 
vastavalt Moodle’i e-kursuse 
kasutajatele)

• Külaliskontode lisamiseks tuleb 
teada külalise e-maili aadressi ning 
see tuleb lisada käsitsi töörühma 
liikmete haldamise juurest või 
töörühma loomise hetkel

• Käsitsi loodud Teamsi tudengite 
lisamine
• Käsitsi töörühma loomise hetkel
• Käsitsi töörühma liikmete haldamise 

juurest
• Lingi kaudu

• Tudengid tuleb kinnitada
• Koodi kaudu

• Tudengid saavad koheselt sisse



Moodle ja Teams liidestus

• Enne liidestuse tellimist veendu, et 
kursus on vanast õpperühmast 
tühjendatud.
• Tellimuse edastamise järel võtab 

ühendust administraator, kes 
teavitab, kui liidestus on loodud.
• Liidestus loob kursuse nimega 

Teamsi töörühma ning toob üle 
kursusel olevad kasutajad.
• Lisaks luuakse vastavalt 

Moodle'i kursuse rühmadele 
Teamsi töörühma vastavate nimede 
ja kasutajatega kanalid.



Moodle ja Teams liidestuse meelespead
• Teamsi ei tohi liidestuse puhul 

kanaleid ise lisada, vaid need tuleb 
tekitada Moodle’i kursusel 
rühmadena.
• Kui luuakse Teamsi käsitsi uus kanal, 

siis see kustutakse automaatselt 
järgmise sünkroniseerimise ajal.
• Kui kustutate liidestatud Teamsi, siis 

sellele ei saa enam uuesti liidestust 
luua.
• Kõik kasutajatega seotud tegevused ja 

registreerimised tuleb teha Moodle’s.

• Moodle rühmade ja Teamsi kanalite 
sünkroniseerimine võib võtta kuni 
48h.
• Teamsi kaudu loodud 

Assignments/Ülesanded tulemusi 
Moodle’sse üle ei tooda. Soovi korral 
tuleb need lisada Moodle’sse käsitsi.
• Liidestust tuleb tellida vaid üks kord –

muul ajal sünkroniseeritakse rühmad 
ning andmed jooksvalt.
• Liidestus on ühe kursuse põhine.



Moodle-Teams liidestus

• Liidestus tuleb tellida igale kursusel eraldi ning liidestus on ühe kursuse põhine
• Liidestuse aktiveerib peale tellimust Moodle’i admistraator
• Iga õppejõud ei pea eraldi tellima liidestust. Kui kursusel on Microsoft plokk, siis on liidestus

olemas.
• Kursuse Microsoft plokist ei pruugi avaneda kursuse töörühm, vaid see, mis kasutajal Teamsis

viimati lahti on olnud. Otsida Teamsis üles kursuse nimega töörühm.
• Liidestuse tegemise järel kasutajate ja kanalite sünkroonimine võib võtta kuni 24 tundi aega
• Kasutajad sünkroonis Moodle'i kursusega
• Moodle’i kursuse rühmad ja kanalid sünkroonis
• Kui muutub rühma nimi, siis vana rühma nimega kanal kustutatakse (sh sisu)
• Rühmaliikmed näevad vaid oma rühma kanaleid ja selle sisu.
• Kuidas lahendada ülikooliväliste isikute lisamise vajadus – lisada vahetult enne videokoosolekut

(Manage Team, Add members, lisada e-posti alusel)



Microsoft Teams
• Meeskondade ja töörühmade suhtlus ja koostöörakendus
• Võimaldab teha videokoosolekuid kuni 300 liikmega
• 9 videopilti, 49 videopilti galerii vaates + lisaks erivaated
• Ekraani, programmi, PowerPointi, interneti vahelehtede, arvutiheli jagamine
• Võimalus anda kontroll oma arvuti üle teisele kasutajale
• Salvestamise ja järelvaatamise võimalus
• Sõnumivahetusala
• Võimalik jagada juurdepääsu isikutele väljastpoolt organisatsioonist 
• Kuni 50 eraldatud ruumi (Breakout room)

• Rakendus, mis keskendub suhtlusele ning võimaldab kasutada eri 
rakendusi kiirelt ühe rakenduse sees



Microsoft Teams
• Eesmärk on vähendada failide ja info dubleerimist 

ning meilide/failide edasi-tagasi saatmist
• Hoida rühmaliikmeid samas inforuumis
• Kasutada suhtluse ning info eristamiseks kanaleid
• Integreerida erinevaid rakendusi töö efektiivsemaks tegemiseks
• Kiirem failidele juurdepääs ning otse failides toimetamine

“Kõik töövahendid koondatud ühte rakendusse!“



Töörühma liigid







Töörühma failid



Töörühma haldamine



Töörühma 
kanali loomine



Töörühma 
sildi loomine













Lisage töörühma kanal, kellele soovite teavitust saata.



Jagatava lingi tekkimiseks 
tuleb lisada osalejaid.







MS Teams seaded ja vaade



Teamsi teatised







Võimekas 
tekstikast



Videokoosolek
Võimalused ja tähelepanekud



Videokoosoleku võimalused

• Võimaldab teha videokoosolekuid kuni 300 liikmega
• 9 videopilti, 49 videopilti galerii vaates + lisaks erivaated
• Ekraani, programmi, PowerPointi, interneti vahelehtede, arvutiheli jagamine
• Võimalus anda kontroll oma arvuti üle teisele kasutajale
• Salvestamise ja järelvaatamise võimalus
• Sõnumivahetusala
• Võimalik jagada juurdepääsu isikutele väljastpoolt organisatsioonist 
• Kuni 50 eraldatud ruumi (Breakout room)

• Meeting Notes / Koosolekumärkmed
• Turn off incoming video / Lülita sissetulev video välja
• Valge tahvel Microsoft Whiteboardiga



Videokoosoleku seaded





Eraldatud rühmad ehk 
Breakout rooms
Võimalus eraldatud ruume luua on vaid koosolekuruumi omanikul.









Kirjuta teade kõikidesse eraldatud ruumidesse



Sessioonide salvestamine ja salvestuste 
jagamine
• Kõiki sessioone saab salvestada, kaasaarvatud eraldatud ruumide 

tegevust
• Osad salvestused MS Stream, osad OneDrive for Business
• Vaikimisi näevad vaid töörühmaga/kanaliga seotud kasutajad
• MS Streami videosid ei saa jagada väljaspool ülikooli kasutajatele
• OneDrive videote õigusi peaks saama muuta, et salvestusele pääseks 

ligi ka väljaspool ülikooli kasutajad
• OneDrive videod tekivad töörühma Recordings kausta alla
• MS Stream uueneb seega uuemad salvestused tekivad töörühmale 

eraldatud pilveruumi hulka.



Teams demo



Töörühma liigid



OneNote















Ülesanded













































Tänan tähelepanu eest!

https://sisu.ut.ee/juhendid/ms-teams
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