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• Kanaler 
Kanaler er opdelte forummer under de forskellige teams. Kanaler bruges som den direkte 

måde at kommunikere med andre medlemmer af disse kanaler, gennem indslag, 

kommentarer, reaktioner og fildeling. For at kunne få adgang til kanalerne, skal man allerede 

være en del af teamet. Det er dog muligt at oprette hemmelige kanaler, således at man kan 

skabe et forum for specifikke medlemmer af teamet. 

Hver kanal har tilknyttede faner, som kan ses forneden. Som udgangspunkt er 

standardopsætningen for disse faner at der vil være en fane til Indlæg, Filer, og en til Wiki. 

Man kan også tilknytte andre faner (Se gennemgang af Tilknyttede Apps) 

Indlæg-fanen er det primære kommunikationsforum for den valgte kanal. Herunder vil man 

kunne skrive indslag, kommentere eller/og reagerer på andre indslag og kommentarer. Det 

er desuden også muligt at lægge filer op til deling under et indslag, tagge folk, benytte sig 

af emojis, GIFs og andre muligheder for kommunikation. Forneden kan et eksempel på dette 

ses.  
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Filer-fanen er den direkte genvej til de dokumenter og mapper der er delt på den valgte 

kanal. Disse vil altid være sammenknyttet med SharePoint. Når man laver en ny kanal, vil 

der automatisk blive oprettet en mappe med samme navn i SharePoint.  

Wiki-fanen giver mulighed for at opsætte et dokument direkte i teams der beskriver 

standarder og procedurer for den valgte kanal. Udover de kanaler der bliver oprettet af 

administratorer af teamet, vil der ved oprettelse af et nyt team altid forekomme en kanal ved 

navnet Generel. Denne kanal kan hverken fjernes eller omdøbes, og vil få en tilknyttet 

dokumentmappe i SharePoint ved samme navn (Se gennemgang af Filer).  

 

Ved at klikke på de tre prikker der kommer frem ved 

at holde musen over en kanal, i højre side af fane-

linjen eller ved at højre klikke, kan man få adgang til 

de administrative funktioner for kanalen. 

Administratorer for kanalerne har også mulighed for at 

redigere og omdøbe disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Antallet af kanaler og deres indhold kan reguleres ud fra behov, og det anbefales at 

have et overblik over kanalernes kommende indhold før oprettelse. Maksimumantallet af 

kanaler pr. team er dog på 200. Dette sikrer et overskueligt indhold af kanaler, og ligeledes 

fjerner muligheden for at overkomplicere det at finde filer eller vigtige beskeder. 

 

 


