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Denne guide beskriver MiTeam Collaboration i Connect 3.0 desktop-applikationen samt 
på web. Guiden er til både Mac og Windows. 
 
Du tilgår Collaboration i din klient under menupunktet “MiTeam”. 

Har du spørgsmål til Collaboration, er du altid velkommen til at kontakte os eller ad-
ministratoren af dit telefonisystem.

Denne guide er interaktiv, hvilket betyder, at du kan klikke på linkene ude i siden og 
komme hen til respektive sider. Trykker du på “Se videoeksempel”, vil du komme ind 
på den relevante video. 

Med venlig hilsen

ipvision Support
Skodsborgvej 305 D
DK-2850 Nærum

Åbningstider:
Mandag – Torsdag kl. 8:00-16:00
Fredag kl. 8:00-15:30
+45 88 88 77 77
support@ipvision.dk

Information Information
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Funktionsoversigt

Herunder ser du et funktionsoverblik af Collaboration.

Funktionsoversigt
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En chat er en en-til-en samtale mellem to kontakter. Kontakterne kan også være  
eksterne kontakter.

1. Find den kontakt, du ønsker at starte en chat med. Tryk derefter på “Start chat” 
knappen. 

2. Chatten åbner nu i Collaboration. 

Opret ny chat

1 2

Opret ny chat
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En stream er en “gruppesamtale” mellem flere kontakter. 

1. Tryk på +’et oppe øverst. 

2. Navngiv streamen og inviter deltagerne. HUSK: Eksterne kontakter kan KUN inviteres 
med deres email-adresse. 

Opret ny stream

1 2

Opret ny stream
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I Collaboration er der en række funktioner, der gavner samarbejdet. Disse funktioner 
er ens, hvorvidt du er inde i en chat eller en stream, da de to teknisk set er det samme 
- den eneste forskel er antallet af personer. 

Sådan ser interfacet ud: 

 
På næste side finder du en uddybelse af funktionerne. 

Chat- og streamfunktioner

2

Chat- og streamfunktioner
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Chat-faneblad
Chat- og streamfunktioner

Her kan du se chat og chathistorik. Du kan også tilføje filer og oprette nye opgaver ved 
at trykke på +’et i hjørnet. Skriv din besked i “Send besked”-feltet, og tryk Enter for at 
sende beskeden. Nede i højre hjørne kan du tilføje emojis til dine beskeder.  Chat- og streamfunktioner
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Filer-faneblad
Chat- og streamfunktioner

Her kan du se delte filer samt tilføje nye filer ved at klikke på “Tilføj”-knappen. Dette 
fungerer som et fælles fildrev, hvor alle gruppens medlemmer kan se og tilføje filer. 

Tilføj ny fil

Få filerne vist som 
listevisning

Chat- og streamfunktioner
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Opgaver
Chat- og streamfunktioner

Her kan du se og oprette to-do’er. Du kan bl.a. tildele dem til en gruppemedlem, an-
give forfaldsdatoer, tilføje en beskrivelse, markere som vigtig og få en påmindelse. 
Derudover kan du sortere i de forskellige to-do’er. Chat- og streamfunktioner
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Slet chat/stream

1. Vælg den pågældende chat/stream, som du ønsker at slette ved at hover over den.

2. Tryk på de tre prikker, som kommer frem, og vælg “Slet”. 

Slet chat/stream
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Når du skal booke et møde ad hoc, kan du vælge, om du vil indkalde mødedeltagerne
seperat, eller om mødet skal foregå i en allerede eksisterende stream. 

1. Start med at trykke på “Mød nu”-ikonet. 

Tryk her, hvis du ønsker at indkalde til et ad-hoc møde med en stream. 

Webmøde
Book møde ad hoc

Se videoeksempel

Book møde ad hoc
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2. Navngiv mødet og inviter mødedeltagerne. HUSK, at hvis du inviterer eksterne kontakter, 
skal du skrive deres email. 

3. Tryk på “Mød nu”. 

Mødet åbner nu i din webbrowser, og du vil ligesom dine mødedeltagere modtage en  
invitation til mødet på mail. 

Webmøde
Book møde ad hoc - fortsat

Se videoeksempel

Book møde ad hoc
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1. Tryk på “Vis alle møder”-ikonet. Tryk derefter på +. 

 

2. Udfyld detajlerne. HUSK, at hvis du inviterer eksterne kontakter, skal du skrive deres email. 
Tryk derefter på “Planlæg”. Mødet ligger nu i din kalender. 

Webmøde
Book skemalagt møde 

Book skemalagt møde
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Når du skal deltage i et møde, kan du tilgå et møde på to måder: Via Collaboration  
eller igennem din email-kalender (fx Outlook). 

1. Tilgå fra Collaboration: Har du Collaboration, kan du se mødet ligge under  
“MiTeam”-fanebladet. Tryk på ikonet til højre for at tilgå mødet. 

1. TIlgå mødet via email-invitation: Gå til din email og find invitationen til mødet.  
Åbn mødeinvitationen, og tryk på “Deltag i mødet”. 

Webmøde
Deltag i møde (invitation)

Se videoeksempel

Deltag i møde (invitation)
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Når du er inde i et møde, trykker du på “Deltag med lyd” oppe øverst.  

Har du ikke Collaboration og du skal deltage med lyd, får du en besked, hvor du skal ringe 
nummeret op.

Webmøde
Deltag med lyd 

Se videoeksempel

Deltag med lyd
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Når du er inde i et møde, trykker du på “Start video” oppe øverst.  

Webmøde
Deltag med video

Se videoeksempel

Deltag med video
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1. Start med at trykke på “Del skærm”.

2. Vælg hvilken skærm du vil dele, og tryk på “Del”. 

Webmøde
Deling af skærm

Se videoeksempel

1 2

Deling af skærm
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1. Start med at trykke på “Del fil”. Vælg derefter hvilken fil, du vil dele. 

2. Nu kan alle mødedeltagerne se filen. De kan også rette/tilføje elementer, tekst m.m. 

Webmøde
Deling af filer

Se videoeksempel

Deling af filer
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For at ændre roller trykkes der på deltageren. 

Webmøde
Roller

Vært: Den der “ejer” webmødet. 
Oplæser: Den nuværende oplæser på mødet.
Deltager: En mødedeltager.

1: Kun interne kontakter kan invitere.

2: Kun en person kan dele fil eller skærm ad gan-
gen. Når du deler, bliver du automatisk oplæser. 
Klik på “Afslut deling” for at stoppe delingen og 
lade en anden blive oplæser. 

3: Den oprindelige vært af mødet har muligheden 
for at genvinde vært- og oplæser- rollen, selv 
efter at have gjort en anden deltager til vært eller 
oplæser. 

Roller
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Tryk på “Forlad”-knappen oppe i højre hjørne. 
 
NB! Som deltager i mødet kan du kun forlade mødet. Det er kun værten af mødet, 
der kan afslutte mødet. 

Webmøde
Forlad møde

Forlad møde
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Tryk på “Afslut”-knappen oppe i højre hjørne. 
 
NB! Det er kun værten af mødet, der kan afslutte mødet. 

Webmøde
Afslut møde

Afslut møde

mailto:info%40ipvision.dk?subject=
https://ipvision.dk


22
ipvision a/s  •  Skodsborgvej 305 D  •  2850 Nærum  •  Tlf.: (+45) 8888 7777  •  info@ipvision.dk  •  www.ipvision.dk

Information 

Funktionsoversigt 

Opret ny chat 

Opret ny stream

Chat- og stream funktioner
  
Slet chat/stream

Webmøde: 

Se alle møder

 Book møde ad hoc

 Book skemalagt møde 

 Deltag i møde (invitation)

 Deltag med lyd

 Deltag med video

 Deling af skærm

 Deling af filer

 Roller 

 Forlad møde 

 Afslut møde

For at se alle dine møder, trykker du på “Vis alle møder”. 

Se alle møder

Se alle møder
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