
Microsoft MyAnalytics





Protokol Office Graph



Co to je Office Graph?

Já Dokumenty Lidé Konverzace
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Manager

Direct report

Works with

Shared with me

Viewed by me

Trending around me

Presented to me

Liked by me

What is The Office Graph?

Works with

Modified by
Jenny Gottfried

Trending around
Jenny Gottfried

Modified by
Jenny Gottfried

Liked by
Jim Geist

Emailed to me

Emailed to me

Works with

Modified by 
Jim Geist

Modified by 
Alan Brewer

Commented on

Commented on

Trending around
Nancy Anderson



Signály

Click/Open

Modify/Save 

Elevate 

Share

Follow

Social gestures

Social comments

Email

Video 

Presented to

Meetings

Ignore

Search

Lync

External API/Partner/etc..



Vyhledávač Delve



Mějte přehled Nalezněte co hledáte Objevte nová propojení

Propojte se se správnými 

odborníky a získejte více informací 

o jejich obsahu.

Nalezněte správný výsledek z 

různých zdrojů a jednejte.
Nalezněte nové informace vztahující 

se k tomu co právě děláte

Delve – Vyhledávejte a objevujte napříč Office 365



Obsah a signály napříč Office 365 se 

automaticky objeví v Office Graph

Informace získané díky machine learning slouží k proaktivnímu zobrazení relevantního obsahu



Delve

Vyhledejte rychle 

informaci, kterou 

potřebujete s 

interaktivním náhledem

Jednoduše se 

propojte s lidmi, 

se kterými úzce 

spolupracujete

Objevte nové 

informace, které 

jsou relevantní k 

Vaší aktuální práci



Delve

Získejte informace 

ať jste kdekoliv

Propojte se se správnými 

experty a získejte více 

informací o jejich obsahu



Osobní dashboard - MyAnalytics



13%
Zaměstnanců se v 

práci nezapojuje
Času stráveného na 

schůzkách není 

produktivních

47% 28%
času stráveného 

vyřizováním 

emailů

Vyrušení každý den

3 min 8
V průměru 

otevřených oken

30x
Za hodinu kontrola 

doručené pošty



Nové možnosti

Vhledů jak trávíme pracovní čas

Získání smysluplných informací pro stanovení a sledování osobních cílů

Zvýšení produktivity, efektivity a smyslu pro práci s časem



MyAnalytics

Vytvořte si lepší návyky s MyAnalytics

MyAnalytics poskytuje vhled do 2 nejdůležitějších faktorů osobní 
produktivity – Vašeho času a sítě spolupracovníků.

Čas Síť

Jak trávíme čas S kým trávíme čas



Osobní DashboardOutlook Add-in Emailový souhrn

MyAnalytics
Create better work habits



Osobní dashboard



Outlook Add-in



Týdenní přehled







Ochrana osobních údajů



Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Dashboard v MyAnalytics zobrazuje informace pouze vám, o Vás 
a Ty, které si můžete dohledat sami.

Informace, které si nemůžete dohledat jsou zbaveny informací o 
konkrétních osobách, aby bylo chráněno soukromí ostatních 
uživatelů.

Sladění s předpisy

Všechna data jsou v souladu s podmínkami 
využití Office 365.

Všechna data se řídí kontrakty dle daných 
geografií.

MyAnalytics zachovává všechny standardy Office 
365 v oblasti bezpečnosti, ochrany osobních 
údajů a sladění s předpisy a právem.Řízení přístupu k datům

Zákazníci si mohou analytiku vypnout nebo zapnout na úrovni 
tenantu nebo osoby.



Připravované novinky



Osobní analytika

Analytika 

pracovního 

prostředí

Dnes

E5 nebo Add-on
V plánuV plánu

Týmová analytika

Připravované novinky v Analytics




