#220450

Managing projects with MS Teams NIEUW

€ 332,75 incl. BTW

Optimale projectbeheersing met MS-Teams.

Opleiding IT Office

OMSCHRIJVING
Introductie
Binnen het hedendaags werken kunt u er bijna niet meer omheen: 'Werken op afstand' . Microsoft heeft hiervoor sinds jaar en dag de MS-Teams app.
Met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft iedereen zijn eigen werkwijze ontdekt. Maar werken we nu efficiënt?
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze cursus:
Kunt u met de beheerfuncties nog efficiënter gebruik maken van MS-Teams.
Door samenwerking met andere apps uit de Microsoft 365 familie, uw gegevens nog makkelijker delen.
Omschrijving
In deze praktijkgerichte cursus wordt de, bij u aanwezige kennis van MS-teams, op een hoger niveau gebracht. De cursus begint gelijk met de
beheerfunctionaliteit van MS-Teams en gaat vervolgens dieper in op samenwerking met andere apps. Basiskennis van MS-Teams is dus een must !
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Computergebruikers die meer uit MS-Teams willen halen.
Voorkennis
U hebt basisvaardigheden van Windows en algemeen computergebruik.
U heeft de cursus MS-Teams voor beginners gevolgd, of bent in het bezit van een gelijkwaardig kennisniveau.
In geval van een onlinecursus wordt een tweede beeldscherm sterk aanbevolen.
Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximaal 15 personen . Je kan dus rekenen op optimale aandacht. Bij facturatie aan een bedrijf kan
je korting verkrijgen via de KMO-portefeuille. OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING? Neem contact met ons op!

PROGRAMMA
New Features 2023
Beheercentrum Teams
Tips & Tricks met onder andere Microsoft Loop
Bewaken van de procesgang: Taken, goedkeuringen en workflow
Vergaderingen met peilingen en enquêtes
Integratie SharePoint
Automatisering met PowerAutomate
PowerApps: een uitgewerkt voorbeeld

PRAKTISCH
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2 sessie(s) vanaf dinsdag 13/06/2023 - Gent
Lesdata voor Gent vanaf dinsdag 13/06/2023

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

Campus Gent NETWORKS TWO

dinsdag 13/06/2023

09:00

12:00

Raymonde de Larochelaan 13

dinsdag 13/06/2023

13:00

16:00

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
T: 078 35 36 38
Kevin@sbm.be

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Webinar vanaf woensdag 01/03/2023

Contact

Datum

Startuur

Einduur

T: 078 35 36 38

woensdag 01/03/2023

18:30

21:30

Kevin@sbm.be

woensdag 15/03/2023

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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