
Microsoft Teams med 
Telefoni i en 

kommunal kontekst



Velkommen til Webinaret

Husk at mute din 
mikrofon

Tænd gerne videoen 
når du taler, det gør 
kommunikationen 
tydeligere

Stil gerne dine 
spørgsmål i chatten, så 
samler vi løbende op. 

Vi optager sessionen og 
stiller det til rådighed 
bagefter



Agenda

Velkomst

Microsofts Teams strategi og lidt om fremtiden

Demo af Teams telefoni

Telefoniens komponenter

Tilpasning af Teams telefoni på virksomhedsniveau

Administration, sikkerhed og compliance

Et par gode råd



Hverdags IT (HIT)
Standardiserede leverancer baseret på Microsoft 365

Eksperter i Teams & Skype for Business
inkl. telefoni og kontaktcenterløsninger

Digital eksekvering
transformation via Organisatorisk implementering(ACM)



Microsoft



aka.ms/rework



Enkel
kommunikation, 

samlet i en
løsning

Enkel
Administration

Understøtter
alle enheder, 
fuld mobilitet

Sikker og bred 
vifte af

funktioner. Div. 
enheder

Microsoft Teams – platform for samarbejde

Telefoni i Microsoft Teams : 

Telefoni, samarbejde, deling, møder, applikationer
Alt samlet i en sikker platform



PBX Phone System (& Audio Conferencing) 

Microsoft Teams

PSTN numre
Microsoft 

Calling Plans
Direct Routing

(Telco Calling Services)

Telefoni i Microsoft Teams

Enterprise licenser :
- Phone System
- Audio Conferencing
- Direct Routing el. Calling Plans

Business licenser :
- Business Voice (indeholder Phone 

System og Audio Conferencing)
- Direct Routing



Teams som telefon

Telefonifunktioner

Tastatur

Telefonnummer

Kontakter, Historik, 
Telefonsvarer

Div. instillinger vedr.
håndtering af opkald

Kontakter



Administration



Forventes sidst på året

Opdatering af telefoni interface



Collaborative calling
Forventes sidst på året



Teams møde optagelser vil blive gemt i OneDrive for 
Business istedet for i Microsoft Stream.

Forbedringer mht mødeoptagelser
Forventes sidst på året



Godkendelser i Microsoft Teams 
Forventes sidst på året

F.eks. ferie, udgifter, dokumenter



Anvend eksisterende, eller byg dine egne
Teams skabeloner



Techcommunity – nyheder, blogs, træning

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


Teams Voice Demo

• En praktisk gennemgang af telefonien i Teams fra 
brugerperspektiv

• Foretage/modtage opkald
• Viderestille opkald (kold/varm)
• Pause opkald
• Personlige kalds-settings (simring, voicemail osv)





Telefoniens komponenter

Ekstra funktionalitet

Microsoft Cloud

Netværk & Telefoni
Internationale 

numre
Teleinfrastruktur

Kontaktcentre & Omstilling

Microsoft Teams

Microsoft 365

Direct Routing Telefoni i office 365



Direct Routing til Teams

PSTN TRUNK

INTERNET

Telenetværk/ 
Tele-

leverandør

Certified Session Border 
Controller(s) – f.eks. AudioCodes

Omstilling/Kontaktcenter
applikationer

Phone System 



Tilpasning af Teams telefoni på 
organisationsniveau

Auto Attendant
• Tast-selv menu (IVR)
• Schedule
• Custom Speaks

Call Queue
• Rund-ringning i gruppe
• Ringemønstre
• Kø-medlemskab
• Alert-time/overflow

Voice Policies
• Busy on busy

• Voice mail

• Call-forward 

• Call-delegation



Administration, 
sikkerhed og 
compliance



Bekymringer

Er det sikkert nok for os at 
bruge?

Hvad med fil-delen? 

Hvordan sikrer vi det?

GDPR og journalisering

Hvad med ESDH?



Administration

Er vores Teams kun 
til intern brug eller 

må der være 
eksterne med i et 

team?

Hvem må oprette 
et team? Må alle, 
udvalgte, kun IT-

afdelingen

Hvilken struktur vil 
vi have i Teams? 
Skal der være en 

struktur

Hvordan 
tilføjes/fjernes 

medlemmer fra et 
Team? 

Automatisk/manuel
t?

Hvilke 
Apps/tjenester må 
tilsluttes Teams? 

Især hvilke fil-
delingstjenester?

Vil vi tillade private 
kanaler?

Udløb, fornyelse, 
arkivering og 

sletning af Teams

Mødepolitikker –
Hvad må man I 

møder, hvordan må 
man booke møder 

etc



Sikkerhed & 
Compliance

• Opsæt regler for brug af CPR-
numre i dokumenter, emails, chats 
og indlæg i Teams

• Scan links  i MS Teams for Malware

• Scan uploadede dokumenter for 
Malware

• Sikring af identitet med Multi-faktor

• Masser af mulighed for tilpasning

• 30-dages reglen med Power 
Automate



Sikkerhed og Compliance

Advanced Threat 
Protection, Safe links 
og Safe Attachments

Multi-faktor 
Autentifikation og 
Conditional Access

eDiscovery

Retention og Legal 
Hold politikker

Data Loss Prevention



Data Flow i Teams



En håndfuld gode råd

1. Træf de første valg ( og fravalg) tidligt

2. Afklar jeres behov, også inden for telefoni

3. Hjælp brugerne! Hvornår skal de bruge teams, hvad må de i Teams, og 
kommuniker det ud

4. Sikkerhed & Compliance kan også fungere i Microsoft Teams

5. Husk de gode projektparadigmer, planlæg, analyse, review og test



Best practice projekt

Planlægningsfase
• Vision, mål, projektgruppe og plan

Analysefase
• Review af miljø, netværk assessment, Persona & Workload analyse, Rolle/funktions 

workshop

Implementering og udrulning
• Pilot og faser/sprints

Træning og kommunikation (adoption)
• Hands-on Træning, Train the trainer,  quick start guides, online træning, selv-træning
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Plan

Analyse

Pre-req & 
Mitigation

Implemen
tering

Udrulning

Jan Feb

Projektgrundlag
Tidsplan

Gennemgang af miljø
Network asssessment

Persona analyse
Workload analyse

Servicemapping

Beslutninger

AAD Synk og Connect
Exchange Hybrid/Online

Patchning af Skype miljø
Sharepoint Hybrid/Online

Korrekt licensiering

Budget godkendt

Hybrid enabling af Skype miljø
Konfiguration af Teams og Sikkerhedspolitikker

Forbered Teams klient udrulning
Test Teams konfig og sikkerhed

Udrulning og drift Pilot - Fase 1
Udrulning og drift - gruppe 1 (fase 1)

Udrulning og drift - Gruppe 2 (Fase 1)
Udrulning og drift gruppe 3 (fase 1)

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

Afklaring af Tele-leverandør og SBC til Teams
Contact Center til Teams
Korrekt licensiering til Telefoni

Udrulning og drift Pilot - Fase 2
Udrulning og drift - gruppe x (fase 2)

Udrulning og drift - gruppe y (fase 2)

2021 Nov

Frys -
S

o
m

m
e

rfe
rie

Test Routing

Roadmap 2021 - Eksempel

Konfiguration af Direct Routing og SBC
Implementering af Contact Center løsning
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Afslutning & spørgetid
• Vi bliver hængende til der ikke er flere spørgsmål
• Feedback på indhold og format er meget værdsat

Et godt 
tilbud!

”Køb” en GRATIS 
inspirationsworkshop, 
hvor vi afholder en 2 
timers online session, 

hvor i kan stille alle 
spørgsmål i har lyst tilMicrosoft kontakt

Christian Holch Pedersen
Mail: christian.pedersen@microsoft.com
Telefon: +45 3515 8759

RackPeople kontakt:
Michael Povlsen
Mail: mpo@rackpeople.dk
Telefon: +45 2063 1311

mailto:christian.pedersen@microsoft.com
mailto:mpo@rackpeople.dk
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