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SoftwareONE pro školy
Odborné webináře
Rádi byste získali přehled o cloudových technologiích a získali
více informací o jejich použití v rámci vaší školy?
Připravili jsme pro vás odborné webináře, které vám pomohou zorientovat se v této
problematice, ať už jste v oblasti cloudu začátečník či pokročilý uživatel. Nabízíme vám
několik tematických okruhů, které vám pomohou určit problematiku, o kterou se nejvíce
zajímáte. Všemi webináři vás provedou zkušení odborníci SoftwareONE, kteří se vám budou
individuálně věnovat a pomohou vám proniknout hlouběji do tajemství cloudového světa.

Přehled webinářů
Základní informace o Office 365
Easy365 je vlastní sofistikovaný vzdělávací systém,
zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do
školního prostředí. Prostřednictvím Easy365 tak
naučíme pedagogy, studenty a žáky, ale i vedení
školy pracovat s novou technologií.
»» Záměrem je provést uživatele změnou na užívání
Office 365 takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít
a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou
práci.

WEBINÁŘ

NÁPLŇ WEBINÁŘE

Cloud a
Office 365
přehled

Co vše mohou přinést cloudová řešení škole? V čem je
podstata internetových úložišť? Jaké jsou přínosy a rizika
cloudu?

Bezpečnost

Jsou data v cloudu bezpečná? Jak bezpečně používat
Office 365?

Pošta
v Office 365

Jak využívat poštu v rámci Office 365? Jak funguje prostředí e-mailového klienta a propojení s Outlookem? Jak
využívat cloudová úložiště a jejich možností i v poště? Co
se pak stane se školní poštou?

OneDrive

Jak používat úložiště dat a pracovat se soubory? Jak funguje sdílení dat a využití sdílených složek? Co jsou on-line
aplikace a jejich funkcionalita? Jak realizovat průzkumy?
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Přehled webinářů
Informace o licencích

WEBINÁŘ

V rámci licenčních webinářů získáte přehled nad
licencemi společnosti Microsoft a společně najdeme
vhodné způsoby, jak licencovat vaši školu.
»» Webináře jsou určeny pro vedení škol, správce
sítě, účetní a pro další zaměstnance, zodpovědné
za nákup licencí.

Aplikace v Office 365
Na těchto webinářích se dozvíte, jak správně
používat aplikace platformy Office 365 a naučíte se
aktivně využívat všech jeho důležitých částí.
»» Webináře jsou určeny pro všechny zájemce o cloudové technologie.

Jak správně
licencovat

Jak funguje řešení SoftwareONE Academic Portal a v čem
jsou výhody jeho používání? Jak se správce sítě může
dostat k licenčním klíčům a jak využít nejvhodnějších
nástrojů ke správnému nastavení počítačů?
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Yammer

»» Webináře jsou určeny pokročilým uživatelům
Office 365 nebo správcům sítí.

Jak mohou studenti nebo žáci komunikovat mezi sebou
v rámci komunikačního portálu a sociální sítě Yammer?

Forms

Jak vytvářet formuláře či testy a sběr dat stran
respondentů a jejich reportování v nástroji Forms?

OneNote

Jak využít poznámkový blok OneNote pro učitele?

Třída
v cloudu

Jak třídu elektronizovat a automatizovat elektronické
poznámky a odevzdávání zadání pomocí Microsoft
Classroom?
Jak využívat intranet ve školách pomocí řešení
SharePoint?

Easy365

Co nabízí vzdělávací balíček služeb SoftwareONE
Easy365 a jak může pomoci vaší škole pro efektivní
využívání nástrojů Office 365?

Power BI

Jak zpracovat velké množství dat v přehledný grafický
výstup pomocí analytického nástroje Power BI? Jak
vytvářet reporty, výstupy, sestavy a analýzy?

Planner
a nástroje
řízení

Jedná se o technické webináře, které se zaměřují
na různé možnosti administrace a přinášejí účastníkům přehled o zajímavých administrátorských
nástrojích.

Jaké jsou přesné postupy a možnosti k efektivnímu
licencování vaší školy?

Academic
Portal

SharePoint

Administrace Office 365
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Jak využít řídící nástroje pro vedení škol, delegovat úkoly
a organizovat si čas pomocí nástroje Planner?
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Administrace Jak správně administrovat Office 365 (ukázka správcovské
Office 365
konzole, úprava uživatelských účtů)?
Kulatý stůl

Ptejte se nás, jsme tu pro vás! Poskytneme vám
individuální konzultace týkající se správy řešení Office 365
ve školách.

SoftwareONE Czech Republic s.r.o. je nezávislý globální konzultační a licenční expert. Naše zkušenosti vychází z desítek projektů realizovaných v ČR a stovek globálně. Celkem jsme zatím na globální
úrovni pomohli více než 7 milionům uživatelů začít využívat služeb Office 365.

Zaujala vás naše nabídka?
Kontaktujte nás a my vám navrhneme řešení šité
na míru vašim požadavkům.

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
E-mail: info.cz@softwareone.com
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