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1. Template for bestilling av nytt team 
Vi har laget en template hvor du kan bestille et nytt team. Templaten finner du på venstre side av 
skjermbilde, eller ved å klikke på de tre … henter flere apper 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Bestill et nytt team 
Du enkelt bestille et nytt team 

Du kommer til å bli bedt om å oppgi følgende informasjon: 

1. Skal teamet være synlig for alle? 

2. Hva skal teamet hete? 

3. Hvem skal eie og være medlem av teamet? 

 

Klikk start  

eller slik 
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3. Velg hvilket team du ønsker 

 
• Prosjekt – Prosjekt indikerer at dette er et team for en definer oppgave, som har en planlagt 

tids- og ressursramme. [PRO] blir automatisk lagt til teamsnavnet  

• Standard – Standard er et team for samhandling mellom campus, fakultet, seksjoner, intern 
og eksternt. 

 

4. Tilgang og synlighet 

 

Tilgang styring og synlighet: 
 
Privat gir teameier mulighet til å 
styre hvem som skal ha tilgang til 
teamet. Du må få en invitasjon 
av teameier for å se teamet. 
 
Public her kan alle i vår 
organisasjon som ønsker det bli 
teammedlemmer, ute invitasjon 
 
 
Skal eksterne brukere utenfor 
vår organisasjon være 
medlemmer av teamet. Velges Ja 
blir [EXT] en del av team navnet.  
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5. Team informasjon 

  
For at vi dataene skal ligge strukturert må du angi hvilken campus, fakultet, seksjon som er eier av 
informasjonen. Den enheten du velger, blir automatisk lagt til teamnavnet. 

Du må angi ønsket team navn. 

Navnet på teamet består av følgende elementer: 

• [EXT] – Eksternt 

• [INT] – Internt 

• [PRO] – Prosjekt (tidsbegrenset) 

• Avdeling – VID, campus, fakultet og seksjon 

• Ønsket teamnavn 

Gi en generell beskrivelse av teamet. Denne teksten vil du se når du søker opp et team 

Angi en kort beskrivelse for hvorfor du ønsker teamet, denne teksten vil kun være synlig i loggen 

 

For å komme videre må du sjekke at teamet ikke allerede eksisterer, det gjøres ved å klikke på 
«sjekk navn». 
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6. Eier 

 
Alle team må minst ha en eier. Det anbefales derimot at det legges opp til minimum to eiere fordi et 
team automatisk vil bli slettet når en av teameierne slutter og det ikke er andre teameiere.  

På samme måte som man legger til teammedlemmer etter at teamet er opprettet, har du muligheten 
til å legge til enda flere eiere  

Skriv inn navnet på den som skal være teameier, det blir gjort et automatisk oppslag mot alle 
ansatte i VID 

7. Oppsummering 

 
Hvis informasjonen i oppsummeringen er riktig, klikker du på bestill for å sende bestillingen. 
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8. Mine forespørsler 

 
 

Under mine forespørsler ser du alle team din bruker har bedt om. Disse kan ha ulike statuser 

 
 

 

 

Eksempel på kontrollmelding sendt til HelpDesk. 

 

 

 

 

Be om kopi av et eksisterende team 

Ved å klikke på   kan du lage en kopi av et eksisterende team. 

 

Submitted
Venter på kontroll 

hos HelpDesk

Approved
HelpDesk har 

gjort kontrollen

Team Creation
Teamet er 

tilgjengelig for 
eier og regler 

settes

Team Created
Teamet er klart til 

bruk
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