
 

AGENDA 
Installasjon 

 
  



Innledning 

Få kontroll på møtene med Enable 365 Agenda 

Agenda er en app i Teams for å gjennomføre møter på en effektiv måte. Med agenda får 
du støtte både til planlegging, gjennomføring og etterarbeid som å distribuere et 
referat. 

Etter at du har kjøpt Agenda til virksomheten din er den klar til bruk på et eller flere 
Team, avhengig av din lisens.  

Denne veilederen beskriver installasjon av Agenda.   

Lykke til! 

 

 

  



Innhold 
Innledning _____________________________________________________________ 2 

Installasjon av Agenda i Microsoft 365 tenanten ______________________________ 4 

Første installasjon av Agenda i Microsoft 365 tenanten _____________________________ 4 

Videre installasjon til andre team _______________________________________________ 8 
 
  



Installasjon av Agenda i Microsoft 365 
tenanten 

Første installasjon av Agenda i Microsoft 365 
tenanten 

Gå til ønsket kanal i Teamet, klikk på pluss-symbolet for å legge til en fane, og velg 
«Enable 365 Agenda» i listen over tilgjengelige apper: 

 

 

Velg Legg til for å installere appen Enable 365 Agenda 

 

Appen sjekker nå om du har gyldig lisens.  

  



Velg «Start en prøvelisens» 

 

 

Du har nå fått gyldig prøvelisens til appen som kan benyttes i inntil 30 dager. Avslutt 
med å trykke «Lagre» 

 

 

  



Neste steg blir å sette opp tillatelser for appen. Trykk «Fortsett» 

 

I denne dialogen blir du spurt om å bekrefte tillatelser til bruk av appen i Microsoft 365 
tenanten. Detaljer knyttet til hvilke tillatelser som er forespurt står beskrevet i dialogen.  

Kryss av for «Gi samtykke på vegne av organisasjonen» og trykk «Godta». 

 

 

Til slutt behøves  

 

Velg «SharePoint».  

  



Kryss av for «Gi samtykke på vegne av organisasjonen» og trykk «Godta». 

 

Velg «Microsoft Graph».  
 

Kryss av for «Gi samtykke på vegne av organisasjonen» og trykk «Godta». 

 

  



Etter at alle samtykker er på plass, vil appen konfigureres ferdig og følgende vises: 

 

Enable 365 Agenda er nå installert og klart for bruk.  

 

 

Videre installasjon til andre team 

Etter installasjon er den klar for bruk i andre team – samtykker behøver kun å gjøres i 
første installasjon av appen Enable 365 Agenda.  

 

Tips! Se egen dokumentasjon for oppsett og brukerveiledning med tips 
om hvordan opprette og gjennomføre møter. 

 


