Microsoft Teams – Training
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ ,- excl. BTW per deelnemer
dag

Nu ook beschikbaar als Online Virtual Classroom training. Tijdelijk van € 250,00 voor €
149,00 ex. BTW (21%)

Microsoft Teams Training - Leer je effectiever samenwerken
Zit je in verschillende projectteams en wil je effectiever samenwerken, ook met externen? Met
de training Microsoft Teams ontdek jij en je collega's, wat Teams voor jullie kan betekenen.
Microsoft Teams biedt verregaande mogelijkheden om met je collega's optimaal gebruik te
maken van alle onderdelen van Microsoft 365 (voorheen Office 365). De training is
praktijkgericht. Onder begeleiding van een ervaren docent ga je aan de slag met Teams en
krijg je direct antwoord op je vraag.
In deze cursus leer je o.a.:
Discussiëren met je teamleden
Kennis uitwisselen
Eén-op-één overleg
Telefonisch of video vergaderen
Tegelijk aan een document werken
Planning opzetten voor een scrum-team
Voor wie?
Deze Microsoft Teams cursus is voor iedereen die werkt of wil gaan werken met Microsoft
365 en die:
effectief wil samenwerken
gebruik wil maken van de verschillende mogelijkheden van Microsoft 365
minder wil mailen
met externen (al-dan-niet-tijdelijk) wil samenwerken
werkt in verschillende projectteams
Voorkennis
Geschikt voor beginners. Je hoeft geen nog geen ervaring te hebben met het programma.

Basiskennis van OneDrive en SharePoint Online is wel een pré.
Voorbereiding
Het is goed als je al een Microsoft Office of Office 365 licentie voor de medewerkers hebt.
SignOn kan je eventueel een tijdelijke licentie aanbieden.
Werkwijze
Tijdens de kennismaking brengen we jouw doelen in kaart en adviseren we je over de beste
oplossing voor jouw situatie. Samen stellen we de leerdoelen vast. De sfeer op de cursusdag
is ontspannen, met veel ruimte voor vragen en persoonlijke begeleiding.
Taal
De standaard voertaal tijdens de cursus is Nederlands. In-company maatwerktrainingen
kunnen we in het Nederlands of Engels verzorgen. De software kan Nederlands- of
Engelstalig zijn.
Lesmateriaal
Iedere cursist ontvangt na afloop van de cursus een naslagwerk in de vorm van een Quick
Reference Card (Pdf).
Trainingsvormen
Je hebt de keuze uit verschillende trainingsvormen: Online Virtual Classroom, Klassikaal
(open inschrijving) of In-company.
Online Virtual Classroom
De Online Virtual Classroom training kun je volgen op je eigen werkplek of thuis.
Technisch gezien kan iedereen de training volgen. Hiervoor heb je een laptop of PC
nodig (eventueel een tweede monitor) en een stabiele internetverbinding. Er is ook
tijd voor persoonlijke aandacht, de trainer kan namelijk ook op jouw scherm mee
kijken om al je vragen te kunnen beantwoorden. Ook bij Online Virtual Classroom
trainingen ontvang je dezelfde kwaliteit en service die je van ons gewend bent.
Bekijk hier de trainingsdata en schrijf je direct in.
Klassikaal (open inschrijving)
Bij deze klassikale training zijn medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig.
Daardoor kun je al deelnemen vanaf 1 persoon, en profiteer je toch van een
aantrekkelijk groepstarief. Volledig verzorgd, inclusief een uitgebreide lunch. Bekijk
hier de trainingsdata en schrijf je direct in.
In-company maatwerk
Onze in-company training wordt specifiek op jouw onderneming toegespitst. De
ervaren en gespecialiseerde trainer(s) behandelen alleen datgene wat voor jouw
werksituatie relevant is. Dat maakt onze maatwerk trainingen zeer effectief. Voor
informatie over de in-company maatwerk training kun je contact opnemen en een
offerte aanvragen via deze link of telefonisch via 020-820 83 62.
Exclusieve nazorg

Heb je na het volgen van deze training nog vragen? Neem dan contact op via
support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel direct antwoord met extra uitleg; telefonisch of per email. Deze unieke nazorgservice is uitsluitend voor deelnemers van onze trainingen.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Of wil je weten of deze training bij jou past? Neem
dan vrijblijvend contact op via info@signon.nl of bel ons op 020-820 83 62.
Andere aansluitende trainingen
Wil je na deze Microsoft Teams-training een vervolgcursus doen? Dan zijn de volgende
cursussen een aanrader:
Microsoft 365
SharePoint Eindgebruiker
SharePoint SiteOwner
Lesprogramma
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat is Teams?
Introductie Teams
Doel van een Team
Een nieuw Team maken
Eigenaars en leden toevoegen
Opbouw van het Team
Kanaal algemeen
Het kanaal Algemeen
Posts
De verschillende mogelijkheden in ‘gesprekken’
Ad Hoc video vergaderen
Tabbladen
Het tabblad ‘Bestanden’
Nieuw bestand maken
Bestaande bestanden uploaden
Samenwerken in een bestand
De onderliggende SharePointsite

Het tabblad ‘Wiki’
Tabbladen toevoegen
Werken met ‘Planner’
Certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.
Nu ook beschikbaar als Virtual Classroom training. Tijdelijk van € 250,00 voor € 149,00
ex. BTW (21%)
Kosten training Microsoft Teams
De training kost € 149,- per deelnemer. Dit is inclusief alle actuele lesmaterialen, een
naslagwerk (pdf) en het officiële certificaat van SignOn. Bovendien kunnen cursisten die een
training bij ons hebben gevolgd, een beroep doen op onze exclusieve nazorgservice. Er zijn
dus geen bijkomende kosten achteraf. De prijs van de training is exclusief 21% BTW. Het
BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
In-company groepstarief
Als je je aanmeldt met een groep van vijf of meer personen voor een Microsoft Teams-cursus
op de bedrijfslocatie (in-company), dan kunnen wij een aantrekkelijk groepstarief aanbieden.
Voor informatie over onze groepstarieven kun je contact opnemen en een offerte aanvragen
via deze link of telefonisch via deze link of telefonisch via 020-8208362.
Goed om te weten
Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van SignOn
(deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van jouw situatie. Wil je meer
weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of extra begeleiding. Bij SignOn zijn al deze
kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt, is die vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant zijn voor je huidige of
toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte kosten voor een relevante
opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op de website van
de Belastingdienst.
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
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