Panduan Penggunaan Aplikasi Microsoft Teams
Sebagai sarana video converance
Setelah marak beredar berita bahwa aplikasi zoom tidak aman lagi digunakan, maka kita perlu menyiapkan
aplikasi pihak ketiga untuk melakukan video converance yang lebib aman. Alternative lain yang bisa kita
pakai adalah aplikasi Microsoft teams yang sudah menjadi satu paket dalam aplikasi office 365 yang sudah
dimiliki SMA Taruna Nusantara. Berikut adalah panduan dalam penggunaan aplikasi Microsoft teams untuk
membuat kelas dan kegiatan video converance.
1. Untuk menggunakan Microsoft teams anda perlu memiliki akun office 365 terlebih dahulu. Akun ini
sudah dibuatkan oleh admin SMA Taruna Nusantara (Infolahta). Username dan password dilampirkan
pada bagian bawah panduan ini. Akun ini juga terhubung ke aplikasi email, sehingga akun ini dapat
digunakan sebagai media berikirim email secara resmi menggunakan email dengan domain sekolah.
2. Buka alamat website https://mail.tarunanusantara.sch.id

3. Masukkan email dan password yang anda miliki. Daftar email dan password dapat dilihat pada bagian
bawah panduan ini. Setelah itu anda akan diarahkan ke halaman perubahan password supaya aman.

4. Klik tombol Teams, kemudian akan muncul halaman baru sebagai berikut

5. Untuk membuat kelas atau semacam room virtual silahkan klik “Buat tim”. Jika akan bergabung ke tim
lain yang dibuat orang lain silahkan masukkan kode tim nya.

6. Silahkan pilih kategori kelas yang diinginkan, pada dasarnya semua sama hanya beberap fitur ada yang
berbeda. Namun untuk video converance semua dapat dilakukan manapun pilihannya. Dalam contoh ini
saya pilih “Kelas”.

7. Jika muncul tampilan seperti ini klik lewati

8. Dalam kelas ini kita dapat menambahkan beberapa topik atau saluran, sehingga dapat di manajemen
baik peletakannya. Kita minimal harus membuat satu saluran terlebih dahulu. Untuk menambah klik titik
3 di sebelah judul kelas lalu klik “tambah saluran”

9. Silahkan ini identitas saluran sesuai keinginan. Supaya dapat diakses public maka pada pilihan privasi diisi
“standart”

10. Untuk memulai video converance kita perlu membuat jadwal terlebih dahulu di kalender. Silahkan klik
menu kalender di bagian kiri layar.

11. Silahkan klik tanggal dan waktu yang diinginkan untuk membua video converance. Lalu masukkan
identitas kegiatan yang akan dilakukan.

12. Setelah selesai maka silahkan Kembali ke menu Teams, lalu masuk ke saluran yang anda pilih dalam
kalender tadi. Akan muncul pemberitahuan baru tentang jadwal yang kita buat tadi.

13. Klik jadwal itu, setelah terbuka arahkan kursor ke bagian deskripsi pada tulisan “Join Microsoft …….” Lalu
klik tombol hyperlink di bagian text editor yang di kotak merah. Copy link untuk mengikuti kelas tersebut
lalu kirim ke peserta yang akan diajak video converance.

14. Link tersebut akan digunakan untuk membuak video converance tersebut. Anda dapat bergabung
dengan cara membuka link tersebut menggunakan aplikasi browser Microsoft edge atau dengan cara klik
tombol gabung lalu mengunduh aplikasi Microsoft teams kemudian diisntall di computer.
15. Jika menggunakan Microsoft edge maka akan muncul sebagia berikut. Klik “Gabung di Microsoft Edge”.
Klik “Buka Tautan”.

16. Masukkan nama yang akan digunakan lalu klik join. Selamat anda sudah dapat menjalankan video
converance dengan tidak ada Batasan pengguna dan Batasan waktu.

17. Jika menggunakan aplikasi desktop Microsoft teams, maka silahkan klik tombol gabung tadi lalu aplikasi
teams akan terbuka. Setelah terbuka silahkan login menggunakan akun anda.

18. Jika berhasil login silahkan buka kelas yang anda buat tadi dan saluran yang dibuat.

19. Klik jadwal yang dibuat anda tadi lalu klik gabung/join

20. Setelah muncul seperti dibawah ini klik join maka anda sudah dapat melaksanakan video converance.

21. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone baik android maupun IOS. Silahkan unduh Microsoft teams
lalu jalankan seperti proses diatas. Selamat Mencoba.
22. Pertanyaan
silahkan
ditanyakan
infolahta@tarunanusantara.sch.id
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