
SHRANJEVANJE SEZNAMA UDELEŽENCEV V MS TEAMS 
 
Običajno pri pouku najprej pregledam, kdo manjka in manjkajoče označim v eAsistentu.  
Takšno prakso imam tudi v času dela na daljavo. Vsakega dijaka na začetku videokonference 
pokličem, ta vklopi mikrofon in se javi. Od dijakov ne zahtevam vklopljenih kamer (razen v primeru 
ocenjevanja), ker video dodatno obremenjuje povezavo.  
 
Za primer, če se kdo od dijakov pridruži kasneje, uporabljam možnost shranjevanja seznama 
udeležencev. Tako lahko preverimo, kdo vse je bil prisoten, kdaj se je pridružil ter kdaj je zapustil 
videokonferenco, če le pravi čas shranimo datoteko.  
 
 
Kako to naredimo? 
 
V orodni vrstici desno zgoraj kliknemo na ikono »Pokaži udeležence«, nato »tri pikice« in izberemo 
»Prenesite seznam za udeležbo«. 
 
Excelova datoteka se shrani med prenose (Raziskovalec/Prenosi) pod imenom 
»meetingAttendanceList«. Če jih shranite več, se v imenu datoteke pojavi še zaporedna številka v 
oklepaju (»meetingAttendanceList (1)«, »meetingAttendanceList (2)« …). 
 

 
Slika 1: Koraki 

 
Kateri podatki so dosegljivi? (Glej sliko 2.) 
 
a) Stolpec A: Polno ime (na sliki so začetnice zaradi varnosti osebnih podatkov). 
b) Stolpec B: Dejanje uporabnika 

• »Pridružen«; pomeni, da se je udeleženec pridružil videokonferenci, 

• »Združene pred«; pomeni, da se je udeleženec pridružil videokonferenci pred prihodom 
organizatorja, 

• »Odšel«; pomeni, da je udeleženec zapustil videokonferenco. 
c) Stolpec C: Časovni žig (datum in ura začetka posameznega dejanja). 
 
 
 



 
Slika 2: Primer izpisa z različnimi situacijami 

 
Seznam udeležencev sem shranila 23. 11. 2020 ob 13.51. 
 
 

NASVETI 
 
1. Predlagam, da seznam udeležencev shranite tik preden zapustite videokonferenco. Tako bo 

dostopnih največ relevantnih podatkov. 
 

2. V prenešeni excelovi datoteki bo vsebina vidna kot na spodnji sliki. Podatki bodo vidni takoj, ko 
boste razširili stolpce.  

 

 
 
3. Organizator je vedno naveden v drugi vrstici preglednice. Ura se beleži od vstopa organizatorja v 

videokonferenco. Dijaki, ki so se vključili v videokonferenco pred organizatorjem, imajo naveden 
enak čas kot organizator, četudi so se pridružili pred njim.  

 
 
Pripravila: Tanja Šifrer, prof.  

Dijak se je pridružil preden sem začela 
videokonferenco (Združene pred). Odšel 
je ob 13.50. 

Dijak se je pridružil preden sem začela 
videokonferenco (Združene pred), odšel 
ob 13.25 in se znova pridružil ob 13.25. 
Očitno to ni bilo namerno in je prišlo do 
krajše prekinitve signala. Od tedaj naprej 
je bil prisoten do 13.50, ko je odšel.  

Dijak se je pridružil ob 13.06 (Pridružen), 
prisoten je bil do 13.50, ko je odšel. 


