
Informacja o zmianie lokalizacji nagrań w MS Teams 3.11.2020 
 
Szanowni Państwo,  
  
pragniemy poinformować o kolejnych zmianach, realizowanych przez Microsoft,  dotyczących 
przechowywania nagrań spotkań online w MS Teams.  
Wprowadzane zmiany wiążą się z gruntowną przebudową usługi MS Stream, która ma się zakończyć 
w połowie 2021r.  
  
W tym miesiącu nastąpi zmiana powodująca, iż nagrania spotkań online przechowywane będą w 
usłudze OneDrive lub Sharepoint w zależności od rodzaju spotkania.  
  
Co dzięki temu zyskamy?  

1. Wielu z Państwa zgłaszało nam problemy ze znalezieniem zrealizowanych nagrań. Po 
zmianie, nagrania będą znajdować się w jasno określonych folderach OneDrive lub witryny 
Sharepoint  

2. Po raz pierwszy będzie możliwość udostępniania nagrania dla osób spoza organizacji.  
3. Nagranie będzie mogło być odtwarzane wprost w MS Teams lub w przeglądarce 

internetowej, bez konieczności jego pobierania na komputer lokalny  
4. Nagranie nie będzie automatycznie kasowane po 20 dniach.  

  
Gdzie nagranie będzie przechowywane?  
Nagrania ze spotkań nie powiązanych z kanałem i zespołem będą przechowywane 
w OneDrive osoby, która zainicjowała nagranie, w dedykowanym do tego folderze o 
nazwie Recordings. Stamtąd będzie udostępniane innym osobom.  
Nagrania ze spotkań powiązanych z kanałem i zespołem będą przechowywane w folderze danego 
kanału (karta Pliki w Teams), w podfolderze o nazwie Recordings.  
  
Kto będzie miał dostęp do nagrania?  
Nagrania ze spotkań nie powiązanych z kanałem i zespołem będą automatycznie dostępne dla 
wszystkich osób zaproszonych na spotkanie poprzez link, z wyjątkiem uczestników spoza organizacji. 
Takie osoby muszą zostać explicite dodane przez organizatora spotkania lub osobę inicjującą 
nagrywanie do osób, którym udostępniane jest nagranie.  
Dostęp do nagrań spotkań powiązanych z kanałem i zespołem wynika z uprawnień folderu, w którym 
nagrania są przechowywane. Oznacza to, że będą one dostępne do odczytu, edycji i pobierania dla 
właściciela i członków zespołu.  
  
Czego będzie wciąż brakować?  
Nie będzie możliwości ograniczenia możliwości pobierania nagrania tylko do właściciela nagrania. Ta 
funkcjonalność przewidywana jest do uruchomienia przez MS w pierwszej połowie 2021r.  
( DIS pracuje nad mechanizmem, kompensującym ten brak - przynajmniej dla spotkań w zespołach. 
Poinformujemy, jeśli uda się nam znaleźć rozwiązanie). 
  
Z poważaniem  
  
Dział Infrastruktury Sieciowej  
 


