MS TEAMS
De do’s en de don’ts
Graag behoeden wij jou voor veelvoorkomende fouten. Vaak wordt
MS Teams in de basis verkeerd in gericht. Daarom delen we een
checklist met zaken die je zeker goed moet overdenken en inrichten.

DO
Zorg in ieder Team voor minimaal 2 à 3 eigenaren
‘Eén = geen’, dus benoem in ieder geval 2 of 3 eigenaren van een Team. Zo zorg je vor continuïteit en
verdeel je als admin de regeldruk. Zo wordt je niet
steeds wordt gestoord voor een wijziging in een
Team.
Zet je Teams openbaar
Gebruik het principe: open, tenzij er zwaar wegende
redenen zijn om een team privé te maken
Laat gasten toe tot je Team
Verhoog productiviteit en laat je medewerkers met
externe partijen samenwerken.
Laat anonieme gebruikers toe tot vergaderingen
Vraag niet alle externen voor een vergadering in te
loggen. Laat ze gewoon deelnemen.

Maak voor elk project/afdeling een eigen team
Geef elk samenwerkingsverband zowel intern als
extern een eigen Team.
Zorg voor een goede naamconventie
Richt je naamconventie voor Office365 groepen in,
zodat er geen verwarring ontstaat over welk Team
waarvoor is bedoeld.
Zorg voor een goed retentiebeleid
Richt je verloopbeleid voor Office365 groepen in,
want je wilt geen Teams hebben waar al maanden
niks in gebeurt. De ‘office365 groep activity policy’
regelt dit al gedeeltelijk.
Archiveer Teams
Archiveer Teams die niet meer actief zijn, maar wel
bewaard moeten blijven. Doe je dit niet dan worden
ze op een gegeven moment verwijderd.

DON’T
Laat niet iedereen privé kanalen aanmaken
Als iedereen privé kanalen kan aanmaken bestaat de
mogelijkheid dat er een omgeving wordt gecreëerd
in een omgeving.

Sta apps van derden niet zomaar toe
Toegepaste apps, zoals ZOOM en WeTransfer kunnen
informatie verzenden naar andere systemen. Sta in
principe alleen apps toe vanuit de store.

Pas je globale beleid niet zomaar aan
Als je voor een bepaalde groep beleid wil toevoegen
maak dan aangepast beleid. Pas alleen Globaal beleid aan als er iets verandert voor de gehele organisatie pas dan het globale beleid aan.

Beperk de rechten van gasten
Laat gasten geen kanalen verwijderen.

