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Sada nástrojů pro spolupráci. Jinak řečeno Office na každý den. Všechny obsažené aplikace a nástroje
vám umožňují pracovat se svými soubory, emaily a dalšími daty kdekoliv, kdykoliv a ž jakéhokoliv zařízení.

1. První přihlášení
Pro přihlášení do Office 365 použijte adresu http://portal.office.com

Ti z Vás, kteří mají, ve firmě implementované propojení s vašimi vnitřními
systémy se může stát, že po napsání své emailové adresy budete přesměrovány
na stránku vaší společnosti pro přihlášení.
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2. Úvodní obrazovka
Po přihlášení se vám zobrazí úvodní obrazovka. Na ní naleznete dlaždice od
všech služeb, které máte aktivní.

Kliknutím na příslušnou dlaždici se vám spustí příslušná aplikace v rámci
internetového prohlížeče. Současně je pro spouštění aplikací možné využít i
nabídku, která se zobrazí po kliknutí na ikonu v levém horním rohu.
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1.2. Úvodní stránka

3. Úvodní nastavení

Můžete změnit úvodní stránku, tedy stránku,
V pravé horní části naleznete ikonu

, která vám zpřístupní funkce spojené

s nastavením prostředím vašeho Office 365.
Máte možnost nastavovat:

která se vám načte jako první po tom co se
přihlásíte do Office 365. Například rovnou
otevřít elektronickou poštu či třeba
OneDrive.Nastavení aplikací – Office 365.

-

Barevný motiv

Zvolením nastavení Office 365 se vám zobrazí

-

Úvodní stránku

samostatná stránka pro nastavení Office 365.

-

Oznámení

-

Měnit heslo

-

Jazyk

-

Jednotlivé aplikace

1.1. Motiv

Z této stránky máte možnost nastavit si vše potřebné. Současně je to stránka
odkud můžete instalovat aplikace Office, pokud máte příslušné předplatné.

1.3. Software
Stránka pro instalaci Office a dalších nástrojů a doplňků.
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4. Oznámení
V pravém rohu pod ikonkou
naleznete veškerá důležitá oznámení,
která budete potřebovat.
O množství oznámení jste informováni
zobrazením počtu nepřečtených
oznámení přímo ve zmíněné ikoně.
Jedním z možných oznámení je
informace o nutnosti nastavení časového pásma a své profilové fotografie.
Stejným způsobem jste informováni i o tom, že vám vyprší vaše předplatné
Office 365.

Pro návrat na obrazovku nastavení využijte ikonu

vlevo nahoře.

1.4. Jazyk
Můžete přepnout prostředí Office 365 do jiného jazyka.

¨
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5. Osobní profil
Váš osobní profil, tedy stránka s informace o vás je místo, kde o Vás získávají
informace ostatní uživatelé. Proto je dobré jí udržovat aktuální. Většinu
aktuálnosti za vás obstará Office365, přesto
základní informace byste měli poskytnout vy.
V pravém horním rohu klikněte na ikonku s vaší
fotkou. Vyberte volbu O mně.
Zobrazí se stránka s vaším profilem a dalšími

Současně se vám zobrazí:
-

Přehled dokumentů, na kterých jste v poslední době pracovali

-

Seznam uživatelů, se kterými nejčastěji spolupracujete

-

Přehled dokumentů těchto uživatelů

-

Náhle organizační struktury

-

Možnost upravit váš profil

-

Odkaz na váš OneDrive

informacemi vztahujícími se k vám.
Úpravu svého profilu provedete kliknutím na tlačítko
Zobrazí se vám stránka s možnosti upravit informace o sobě.
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Informace o vás jsou rozděleny do několika části
-

Základní informace

-

Kontaktní informace

-

Podobnosti

-

Nastavení informačního kanálu

-

Jazyk a oblast

Máte možnost o sobě doplnit informace a zvolit kdo je uvidí.
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6. Aplikace
V levém horním rohu obrazovky se vždy,
pokud jste v Online verzích nástrojů,
nachází menu, které Vám nabízí všechny
služby, které máte aktivní.
Rozsah aplikací je odvislý od toho, co
obsahuje Vaše předplatné služeb
Office365.

1.5. Office Online

Online verze Microsoft Office nástrojů, které Vám umožňují vytvářet, prohlížet a
upravovat dokumenty, bez toho aniž byste museli mít aplikaci nainstalovanou
na svém počítači. Díky tomu je možné pracovat opravdu odkudkoliv kde je
počítač a internet.
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Sada nástrojů, které zajišťují to, na co jste zvyklí z Microsoft Outlooku. Stejně
jako u Online verzí ostatních Office nástrojů ani zde nemusíte mít instalovaný
Outlook na svém počítači a můžete plnohodnotně pracovat a to odkudkoliv,
kde máte přístup k internetu.
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1.6. OneDrive

1.7. SharePoint Online
OneDrive je Vaše osobní uložiště, které Vám umožňuje

Pod Weby se skrývá SharePoint Online.

pracovat s Vašimi daty odkudkoliv a z libovolného zařízení.

Zde hodně záleží, jakým způsobem je ve Vaší firmě

Současně můžete svá data sdílet s ostatními a v jeden čas

využíván. Jeho určení je pro pracovní prostory nad různými

s nimi pracovat.

agendami a nástroji podporující spolupráci.

Svá data z OneDrive můžete synchronizovat do svého

Stejně dobře je ho možné využít jako Intranetová portál ve

počítače a mít je tak přístupná i když nemáte přístup k internetu.

společnosti kde tak mohou být sdruženy všechny potřebné informace.
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1.8. Delve

1.9. Video
Delve vám pomůže objevit informace, které pro Vás mohou

Video slouží ke sdílení videí v rámci vaší organizace.

být v rámci dat uložených v Office 365 zajímavé. Čím víc

Uživatelé mohou nahrávat svá videa, sdílet je v okruhu lidí z

spolupracujete se svými kolegy, prohlížíte, upravujete a

organizace a také zhlédnout videa druhých uživatelů.

sdílíte dokumenty, tím lepší výsledky bude Delve pro Vás

Video nabízí dostatečně velké úložiště, rychlé nahrání a

mít. Delve se učí z vašeho způsobu práce a ze způsobu

zpracování a v neposlední řadě taky jistotu, že se videa

práce vašich kolegů, aby mohl každému přizpůsobit informace na míru. Vy

budou šířit pouze v rámci vaší organizace a nedostanou se nikam jinam. Velkou

uvidíte v zobrazeních Delve něco jiného než vaši kolegové.

výhodou je možnost přehrát si videa na jakémkoliv zařízení. Video se plně

Delve nikdy nemění žádná oprávnění, takže vždy uvidíte jenom dokumenty, ke

přizpůsobí vašemu zařízení a nastaví optimální rozlišení videa.

kterým už máte přístup. Ostatní uživatelé neuvidí vaše soukromé dokumenty,
třeba dokumenty, které jste uložili do soukromých složek ve službě OneDrive
pro firmy.
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1.10. Planner

1.11. Power Bi
Planner je nástroj pro snadné plánovaní malých akcí, jako

PowerBi je samostatný nástroj v rámci Office 365 sloužící

jsou například marketingové kampaně, úkoly z porad a

pro zobrazování a definování různých reportů.

podobně.

Výhodou je snadná tvorba, napojení na různé datové zdroje

Máte možnost si nadefinovat úkoly, přiřadit je konkrétním

což ve výsledku vede k rychlému vytvoření požadovaného

lidem a přehledně sledovat jejich plnění.

reportu, nebo dashboardu a bez nutnosti čekat dlouhé
týdny až bude report vytvořen příslušným oddělením.

¨

Easy365 | Office 365 | v2.12

