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Korte termijn en basis op orde
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Routeplan voor versnelde
technische implementatie
Microsoft Teams
Op het moment van schrijven geldt voor veel organisaties in Nederland dat ze snel een
goede oplossing willen implementeren om op afstand communiceren en vergaderen mogelijk
te maken. Microsoft Teams biedt hierbij uitkomst, en Microsoft stelt deze tool momenteel
tijdelijk gratis beschikbaar. In dit document vindt u een stappenplan voor de versnelde
implementatie van Teams, waarbij rekening wordt gehouden met een basis aan governanceen veiligheidsmaatregelen.
In de visie van Motion10 is het altijd aan te raden om een oplossing als Teams strategisch
en zo veilig mogelijk uit te rollen. Toch kan het in bijzondere situaties, zoals de huidige, de
voorkeur genieten om vooral snel up-and-running te zijn.
Albert Hoitingh, MVP en Solution Architect Business Productivity bij Motion10 schreef samen
met collega’s een route-plan waarin onze klanten stap voor stap wordt uitgelegd hoe Teams
versneld uit te rollen.

Meer over Microsoft Teams
Het samenwerkplatform Microsoft Teams of kortweg Teams, biedt een virtuele werkomgeving.
Documenten, chatconversaties, planningen en audio-/videogesprekken komen samen op
één plek. Doordat het platform via de Microsoft cloud benaderbaar is, is het ook eenvoudig
mogelijk om externen/derden toe te voegen aan deze omgeving.

•

Lees hier meer over de toegevoegde waarde van Teams voor het op afstand
samenwerken.
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1. Wensen en eisen bij een
kortetermijnoplossing
Onze klanten zoeken steeds meer naar mogelijkheden om de interne en ook externe
communicatie te ondersteunen wanneer een fysiek overleg (tijdelijk) niet meer mogelijk is.
Teams kan hier uitkomst bieden.
De specifieke eisen en wensen die in dergelijke gevallen een rol spelen:
• Teams dient in het kader van de versnelde uitrol en het hier geboden stappenplan
gebruikt te worden voor communicatie en vergaderen. We raden af om binnen dit kader
ook aanvullende functies (zogenaamde Teams-omgeving en sites) aan te bieden;
• Soms kan het de wens of de noodzaak zijn dat slechts een beperkte groep medewerkers
deze mogelijkheden dient te krijgen;
• Er dient geen rekening gehouden te worden met uitgebreide eisen op het gebied van weten regelgeving – aangezien het hier een tijdelijke oplossing betreft;
• Toegang tot Teams voor interne medewerkers moet alleen mogelijk zijn vanaf de
specifieke locaties;
• Externe deelnemers moeten via een zogenaamde “wachtkamer” toegevoegd worden aan
een audio/video conversatie.

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor een versnelde uitrol
van Teams
We gaan er voor dit routeplan van uit dat uw organisatie de licenties voor Microsoft Teams
vanuit Office 365 of Microsoft 365 E3/E5 in bezit heeft. Ook hebben de interne medewerkers
de beschikking over een Exchange (Online) mailbox . Dit is vereist om audio/video
vergaderingen te kunnen organiseren.
Bovendien zijn meer verregaande mogelijkheden voor beveiliging en regelgeving geen
onderdeel van deze kortetermijnoplossing.
De op dit moment gratis aangeboden versie van Microsoft Teams is een gelimiteerde versie
van de omgeving. Dit wil zeggen: u heeft hierin aanzienlijk minder opslagmogelijkheden
en -ruimte. Ook is er geen koppeling met de organisatie zelf, heeft de medewerker geen
mailbox en daarmee ook geen optie om vergaderingen in te plannen. Medewerkers worden
toegevoegd aan de omgeving met het e-mail adres.
Het gaat dus om een volledige functionele versie, met de optie om na de gratis periode de
upgrade naar een volledige versie te maken. Het is belangrijk hier rekening mee te houden.
Als laatste uitgangspunt geldt dat de infrastructuur (zowel werkplek als netwerk) het gebruik
van audio/video mogelijk dient te maken. Denk hierbij aan een webcam en goed bruikbare
audio in- en uitgangen op de laptop of desktop computer.
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3.Stappenplan versnelde
technische uitrol van
Microsoft Teams
Om invulling te geven aan bovenstaande wensen en eisen, zijn de volgende stappen
benodigd. De werking van Teams is in een bijlage weergegeven.

Beperken aanmaken Teams
We adviseren om voor de versnelde uitrol de functionaliteiten in Teams te beperken. De
volgende stappen zijn benodigd om alleen de audio/video mogelijkheden aan te bieden.
1. Maak een specifieke Azure AD beveiligingsgroep aan;
2. Voeg de benodigde beheerders toe aan deze groep;
3. Om te zorgen dat alleen medewerkers in deze beveiligingsgroep nieuwe Teams mogen
aanmaken, volgt u de stappen in de handleiding die u hier vindt;

Teams slechts voor een deel van de medewerkers
Dit kan in sommige gevallen een vereiste zijn.
4. Maak een specifieke beveiligingsgroep aan en koppel deze aan de Microsoft Teams
licentie;
5. Voeg aan deze groep de medewerkers toe welke de functionaliteit moeten gebruiken. Let
wel – deze hebben ook een Exchange (Online) mailbox nodig om de agendafunctie te
kunnen gebruiken;

Toegang op basis van condities
6.
7.

Configureer één of meerdere veilige locaties in Azure AD;
Zet MFa (Multi Factor Authentication) aan voor alle medewerkers (Office 365) of
configureer de toegang op basis van condities voor de eerdere beveiligingsgroep (stap 4)
en koppel deze aan de Microsoft Teams toepassing;

Specifieke Teams instelling – anonieme toegang
Ook dit kan een wens of eis zijn vanuit uw organisatie. Hierbij kunnen ook mensen zonder
Azure AD account inloggen op de vergadering.
8.
Pas de volgende Teams instellingen aan:
Meetings | Meeting settings | Anonymous users can join a meeting: aan.
Zie bijlage voor enkele schermvoorbeelden bij de benodigde stappen voor het werken met
anonieme toegang tot Teams.
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Specifieke Teams instellingen – Best practices
Voer de volgende best practises door. Als u deze stappen volgt staat gast-toegang uit - dit kan
op enig moment uiteraard weer aan worden gezet.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Meetings | Meeting policies | Allow chat in meetings: uit;
Meetings | Meeting policies | Automatically admit people: Everyone in your organization;
Org-wide settings | Guest access: uit;
Org-wide settings | Teams settings | Files | External storage: uit;
Org-wide settings | External access: uit;
Messaging policies | Chat binnen meeting: uit;
Messaging policies | Instellingen (bijv. chat binnen meeting) afstemmen met organisatie;
Team-Apps | Permission policies | Microsoft apps (Allow) – overige niet.

Het resultaat: op afstand communiceren en vergaderen
Met deze instellingen is het mogelijk om Teams alleen voor communicatie en vergaderen te
gebruiken. Een anonieme persoon kan via de webbrowser eenvoudig meedoen. Ook is het
mogelijk om via de telefoon mee te doen. Hierbij wordt eenvoudigweg het 06-nummer gebeld.
Bij deze opzet zijn, nogmaals, geen aanvullende maatregelen getroffen voor wet- en
regelgeving.
Een audio/video conversatie kan wel worden opgenomen, zodat deze later nog eens bekeken
kan worden. Dit wordt zeker aangeraden in het kader van compliance en security. Hierbij is
het overigens – ook in het kader van compliance – te allen tijde vereist om aan het begin van
een gesprek te vragen of de andere partij zich er bewust van is en er akkoord mee is dat een
opname van het gesprek wordt gemaakt.
Het advies is om deze configuratie eerst goed te testen en daarbij direct een korte uitleg op
papier te zetten.
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De Basis op orde voor
Microsoft Teams
De in dit document genoemde activiteiten zijn daadwerkelijk gericht op de korte termijn. Maar
zelfs voor een dergelijke oplossing gelden al diverse randvoorwaarden.
Vanuit Motion10 is de visie dat dergelijke randvoorwaarden al voorafgaand aan een Teams
implementatie behoren te zijn ingevuld. Hetzelfde is uiteraard het geval met betrekking tot
adoptie en ondersteuning van de medewerkers.
Dit samenspel van het invullen van randvoorwaarden en het vooraf nadenken over de adoptie,
noemen wij de “Basis op orde voor Microsoft Teams”.
Met de Basis op orde voor Microsoft Teams kijken we verder dan een kortetermijnoplossing. In
een aantal workshops komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Technische geschiktheid organisatie;
• Teams architectuur en de relatie tot overige Office 365 componenten;
• Teams governance en voldoen aan wetgeving;
• Informatiebeveiliging;
• Informatiebeheer en Teams;
• Beheerrollen en processen;
Samen met u werken we hierbij aan een roadmap om tot een gecontroleerde en beheersbare
Microsoft Teams functionaliteit te komen. Heeft u vragen over De Basis op orde voor Microsoft
Teams of over het stappenplan om tot een versnelde, beperkte uitrol te komen? Neem dan
contact op met Albert Hoitingh, Microsoft MVP en Solution Architect Business Productivity bij
Motion10.

Over Motion10
Motion10 helpt organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken. Omdat ze willen
groeien, veranderen of innoveren. Integratie zit in ons DNA en wij zijn specialisten in digitaal
samenwerken, Data & Analytics en Change & Adoptie.
Meer over ons leest u op www.motion10.nl.
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Bijlage – Werken met
anonieme toegang Teams
1.Teams vergadering aanmaken
De werking van Teams hangt af van de versie van Microsoft Office op de werkplek. Indien
Office 2010, 2013 of 2016 wordt gebruikt, in combinatie met de Microsoft Teams toepassing op
de werkplek, dan geldt stap 1a. In het andere geval, gelden stappen 1b, 2 en 3.
Actie 1a: Medewerker maakt in Outlook een zogenaamde Teams vergadering aan en nodigt
hierbij de externe persoon uit. Zie onderstaande schermafbeeldingen:

Actie 1b: Medewerker gaat naar https://teams.microsoft.com, logt in en gaat naar de agenda.
De medewerker maakt nu een overleg aan of kiest voor “Nu vergaderen” (“Meet now”) in
onderstaande scherm:
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2. Gegevens van externe toevoegen en direct vergaderen
Actie 2: In het geval de medewerker direct wil vergaderen, volg deze stap: Medewerker opent
de vergadering en kiest dan voor de optie “Kopieer informatie” of voegt het 06-nummer van de
externe deelnemer toe. In dit laatste geval wordt de externe deelnemer gebeld door Teams.
Zie onderstaande schermafbeelding:

3. Uitnodiging via e-mail versturen
Actie 3: Deze actie voert u uit als u de uitnodiging via e-mail wil versturen. Medewerker plakt
de gekopieerde tekst in een e-mail, past deze eventueel nog aan en verstuurt deze naar de
externe deelnemer. Zie hieronder:

4. Vergaderverzoek accepteren
Actie 4: De ontvanger klikt op de link. Deze opent een webbrowser venster. Er wordt
gevraagd of de microfoon en camera aangesproken mogen worden. Zie onderstaande
schermafbeeldingen:
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De ontvanger geeft toestemming en wordt gevraagd om de naam op te geven. Hierna klikt de
ontvanger op “Nu vergaderen” (“Join now”):

De persoon wordt nu eerst in de wachtruimte geplaatst. De externe deelnemer ziet nu het
volgende scherm:

5. De vergadering openen
Actie 5: De medewerker van uw organisatie opent de vergadering in Teams. Hierbij wordt
direct aangegeven dat er zich deelnemers aan de vergadering in de digitale lobby bevinden.
Deze kunnen worden toegelaten. Zie onderstaande schermafbeelding:

Na verblijf in de wachtruimte opent het Teams conversatieoverzicht.
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6. Verzoek tot opname en opname starten
Actie 6: De medewerker vraagt de persoon of deze bezwaar heeft tegen het opnemen van de
sessie. Zo niet, dan wordt deze opname gestart. De opname wordt na de sessie opgeslagen
in Office 365 en kan dan worden bekeken. Zie onderstaand:

Resultaat: lopende vergadering en opname
Als u de stappen in deze bijlage heeft gevolgd, is er nu een vergadering gaande waarbij een
opname van het gesprek wordt gemaakt en opgeslagen in Office 365.
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