
Teams програм руу 
шилжих 8 алхам  

Уг шинэчлэлт нь компанийн нийт ажилчдыг хамарсан том шинэчлэлт
тул та бүхэн компанийн удирдлага, мэдээлэл технологийн алба, нийт 
ажилчдад мэдэгдэл хүргэнэ үү.

Мэдэгдэл илгээх цахим шуудангийн загвар : 
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/upgrade-emails-
surveys#step-1-email

Teams програм нь Skype дээр хийгддэг бүхий л үйлдлийг хийх
боломжтой дурьдвал: chatting, file sharing, video/voice calling, teams 
building, channel, connectors дэлгэрэнгүй танилцуулага мэдээллийг
дараахи линк дээр дарж мэдээлэл авна уу. 
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/teams-overview

Шинэчлэлт хийхийн тулд Skype for Business-н хэрэглээний
тайлантай эхлээд танилцах хэрэгтэй. Уг мэдээллийг Оффис 365-н 
админ центрээс Report-с хэсгээс харна. Хэрхэн харах
зааварчилгааг дараах линкээр орж танилцана уу. 
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/activity-reports/
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Компанийн Удирдлага, 
Хэлтэс газар ажилтан 
нарт мэдээлэл хүргэх

Skype for Business ашигладаг 
нийт хэрэглэгчдийн 

ашиглалтийн тайлантай 
танилцах
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Нийт ажилчдад 
шинэчлэлт (upgrade) 

хийнэ үү гэсэн notification 
alert-г тохируулах 

(Шинэчлэлт хийгдэхээс 1 долоо хоногийн өмнө)

Уг тохиргоог Teams admin center -с хийх ба уг тохиргоог
хийснээр teams болон skype for business дээр шинэчлэлт
хийх талаар мэдэгдэл ирэх болно. Хэрхэн тохиргоо хийх
талаар дараах линкээр орж танилцана уу. 
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/setting-
your-coexistence-and-upgrade-settings
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Уг тохиргоог Teams admin center -с хийх ба уг тохиргоог хийснээр teams 
болон skype for business дээр шинэчлэлт хийх талаар мэдэгдэл ирэх
болно. Хэрхэн тохиргоо хийх талаар дараах линкээр орж танилцана уу. 
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/setting-your-
coexistence-and-upgrade-settings

Уг тохиргоог Teams admin center -с хийх ба уг тохиргоог хийснээр
skype for business –г ашиглахаа больж зөвхөн teams-г ашиглах
тохиргоог идэвхжүүлнэ. Хэрхэн тохиргоо хийх талаар дараах
линкээр орж танилцана уу. https://docs.microsoft.com/en-
us/MicrosoftTeams/setting-your-coexistence-and-upgrade-settings
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Teams -рүү шинэчлэлт хийх 
(Upgrade day) 

5

Teams ашиглалтыг хянах

Шинэчлэлт хийгдсэнээс хойш нийт ажилчдын Teams-н хэрэглээний
тайланг тогтмол хянах хэрэгтэй. Хэрэв хэрэглээ нэмэгдэхгүй бол
хэрхэн Teams-г ашиглах талаар заавар зөвлөгөө өгч сургалт орох
хэрэгтэй. Хэрэглээний тайланг дараах линкийг дарж харна уу. 
https://portal.office.com/AdminPortal/Home#/reportsUsage
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Нийт сануулга өгөх
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Шинэчлэлт хийгдсэний 
дараа судалгаа авах

Teams-рүү шилжсэнтэй холбоотой нийт ажилчдаас сэтгэл 
ханамжын судалгааг авах

https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/setting-your-coexistence-and-upgrade-settings
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/setting-your-coexistence-and-upgrade-settings
https://portal.office.com/AdminPortal/Home#/reportsUsage
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Шинэчлэлт хийгдсэнээр ихэнх ажилчид skype for business програм шиг
зөвхөн chatting, voice/video calling хэмжээнд ашигладаг. Харин Teams 
эдгээр боломжуудыг хангахын зэрэгцээ харилцаа холбоог зохицуулах
илүү олон боломжуудтай тул Оффис 365 худалдан авсан хөрөнгө
оруулалтын боломжыг тултал нь ашиглахыг та бүхэнд зөвлөж байна.

Teams-н талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж мэдээлэл 
авна уу. Линк: https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/teams-overview
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Teams программын 
боломжийг бүрэн 

ашиглах

Олон програмуудыг 
teams дээр холбон 
нэгдсэн нэг цэгээс 
ажиллах боломж

Видео conference
лицензийн төрлөөс 
хамааран 10,000 
хүртэлх зэрэг 
холбогдох боломжтой 

Өдөр тутмын ажлыг 
төлөвлөх, таск зохион 
байгуулж ажиллах 
боломж 
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