
 

Nyhetsbrev Lexicon 365 

Lexicon 365 – lanserar mikrolärande inom kort 

Visst är det härligt att våren börjar spira?! Det firar vi genom att lansera ytterligare en 

utbildningsform i Lexicon 365 – ”mikrolärande”. Det innebär att du som användare får 

valet att ta del av regelbundna korta utbildningsavsnitt (max 5 minuter) med tipsinriktade 

utbildningar för att arbeta mer effektivt och optimera samarbete i Office 365. Du kommer 

även att få korta uppföljningstester för att repetera och förankra kunskaperna.  

 

Få uppdateringar och öka dina kunskaper– en pusselbit i taget. Mer information kommer 

inom kort! 

 

Förbättrad vy över inspelade webbinarier 

Vi har fått in önskemål om att ha en vy över 

inspelade webinars där de visas i datumordning. Ni 

hittar nu denna vy under Inspelade, Inspelade 

webbinarier. 

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla portalen och 

lyssnar gärna på era förbättringsförslag! 

 

  



 

Nyhetsbrev Lexicon 365 

Några av våra kommande webinars 

Här finner du ett urval av kommande livesända utbildningar. Passa på att boka dig redan 

idag! Fler webinars hittar du i utbildningsportalen. De flesta utbildningar är ca 40 minuter. 

Ena v fördelarna med schemalagd sändning är att du får en tidsbunden bokning i 

kalendern, vilket gör det lättare att utbildningen faktiskt blir av.  

Office 365 introduktion/möjligheter - 27 mar 10:00-11:00 

Introduktion till Flow - 4 apr 14:00-14:40 

Aktuella nyheter och förbättringar 10 apr 10:00-10:30 

Kommunikationswebbplatser i SharePoint - 10 maj 10:00-10:45 

Office 365 tips vid mobilt arbete - 29 maj 14:00-14:40 

Senaste nytt om Office 365 

Bland flera intressanta nyheter i Office 365 kan vi bl.a. lyfta följande: 

• Du kan sedan tidigare bjuda in externa gäster till Teams, men det krävs att de har 

Office 365 arbetskonto eller skolkonto. Inom kort kommer du att kunna bjuda in 

gäster utan krav på 365-konto, som du redan nu kan göra från t.ex. OneDrive.  

• I OneDrive under vyn Delat finns nu den efterlängtade vyn ”Delas av mig” som gör 

det lättare att hålla koll på dina egna delningar. 

 

• I Planner lanseras en ny funktion som tillåter användare att se sina planerade 

uppgifter i Outlook.  

 Delta på våra löpande nyhetswebinars för att ta del av intressanta nyheter i Office 365 och 

hör mer om vad som är på gång.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F7290214380085879298&data=02%7C01%7Ctomas.spangberg%40tyrens.se%7Cae08636bb6aa451621e108d592f2046f%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C636576490527713797&sdata=59hXhh%2FJyDCpVfat%2FAc4ukBRpdbJgJtqUNZS6%2BZPPhw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F3338290311985097475&data=02%7C01%7Ctomas.spangberg%40tyrens.se%7Cae08636bb6aa451621e108d592f2046f%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C636576490527713797&sdata=2ZyfedzSYhqHAxSJypL5MSwmrknZ%2BvsNigYiVqWI5Yc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F540549991594532097&data=02%7C01%7Ctomas.spangberg%40tyrens.se%7Cae08636bb6aa451621e108d592f2046f%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C636576490527713797&sdata=rVmf05PzYGA45YMDU2%2F3lFi35%2B6DrATjBXxL%2Bnt%2FwVA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F6872266921331424003&data=02%7C01%7Ctomas.spangberg%40tyrens.se%7Cae08636bb6aa451621e108d592f2046f%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C636576490527713797&sdata=gaNPL5zOsydBL2C%2BnNIS619bichdBJpib%2F3JCAXxbBs%3D&reserved=0
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