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Miej wszystkich 
po (i na) swojej stronie
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Tworzenie witryny jest proste  – wystarczy kliknąć przycisk „nowa witryna”
i nadać twojej witrynie nazwę.

Stwórz swoją witrynę 
za pomocą kilku kliknięć

Każda witryna ma współdzielony notes, kanał aktualności i bibliotekę
dokumentów, żeby móc udostępniać materiały w jednym miejscu. Kafelki
rozpoczynania pracy pozwalają dostosować je jeszcze bardziej.
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Dostosuj swoją witrynę umieszczając na niej swoje logo
oraz dodając tytuł i opis.

Dostosuj według własnych potrzeb 

Tutaj możesz nawet zmienić
tytuł i adres (URL) twojej
witryny internetowej.
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Dostosuj swoją witrynę, wybierając taki jej wygląd i funkcje,
jakie ci odpowiadają.

Zmień styl swojej witryny 

Wybierz zdjęcie i 
umieść tutaj, aby
wykorzystać je jako tło.
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Wypróbuj różne style i motywy, podglądając zmiany przed ich
ostatecznym zatwierdzeniem.

Sprawdź, co jest dla ciebie 
najodpowiedniejsze
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Podłącz inne przydatne strony internetowe i zasoby
bezpośrednio z paska nawigacyjnego twojej witryny.

Organizuj swoje odnośniki



7 www.discoversharepoint.com/sites

Dodaj do witryny skrzynkę pocztową, listę zadań i oś czasu — teraz
wszyscy będą korzystać z tej samej strony, błyskawicznie
udostępniającz jednego miejsca wiadomości e-mail, zbliżające się
spotkania i punkty kontrolne projektów.

Udostępniaj zadania, kalendarze
i pocztę.
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Dostosuj swoją witrynę za pomocą licznych aplikacji, którymi
zarządza twój dział IT, lub które są publicznie dostępne w Sklepie
SharePoint.

Odkryj więcej aplikacji 
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Po dostosowaniu witryny za pomocą aplikacji, logo i innych elementów,
po prostu ukryj jednym kliknięciem kafelki rozpoczynania pracy.

Oczyść swoje dzieło

Możesz je przywrócić, kiedy
będą ci potrzebne.
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Zacznij wypełniać witrynę materiałami i skonfiguruj
synchronizację, żeby mieć dostęp do plików nawet wtedy,
gdy nie masz połączenia z internetem

Skonfiguruj synchronizację

Kiedy inni użytkownicy będą przekazywać lub aktualizować
kolejne materiały, zawsze będziesz mieć dostęp do najbardziej
aktualnych wersji.
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Korzystając z Office 365, możesz zaprosić do swojej witryny
dowolne osoby – współpracowników, partnerów czy klientów.

Udostępniaj swoją witrynę

Wybierz osoby, którym
chcesz udostępnić witrynę,
nadając im uprawnienia.
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Wejdź do współdzielonego notesu z dowolnej przeglądarki internetowej, korzystając 
z aplikacji OneNote Online.

Zbierz notatki w jednym miejscu

Porządkuj pomysły
i rób notatki 
wspólnie z innymi 
w tym samym czasie.

Zsynchronizuj swojego
notebooka lokalnie
w programie OneNote do
pracy w trybie offline.
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Szybko dołącz informacje o spotkaniu ze swojego kalendarza
programu Outlook. Połącz notatki i czynności do wykonania.

Zbierz notatki w jednym miejscu 

Gdy skończysz, udostępnij
swoje notatki bezpośrednio,
za pośrednictwem poczty 
e-mail.
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Używaj swojego notatnika na wszystkich urządzeniach — 
aktualizuj, synchronizuj i udostępniaj go z dowolnego
miejsca.

Korzystaj ze swoich notatek
podczas podróży
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Uzyskuj dostęp do skrzynki pocztowej witryny bezpośrednio w witrynie za
pomocą aplikacji Outlook Web App.

Błyskawicznie udostępniaj wiadomości
e-mail innym osobom 

Twoja skrzynka pocztowa witryny 
automatycznie synchronizuje się
z aplikacją Outlook, dlatego możesz
sprawdzać wiadomości e-mail, 
zarówno osobiste, jak 
i udostępnione, nawet jeśli w danej
chwili nie korzystasz
z witryny zespołu.
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Po prostu przeciągaj i upuszczaj wiadomości pomiędzy
skrzynkami pocztowymi, żeby je błyskawicznie udostępnić
swojemu zespołowi.

Błyskawicznie udostępniaj wiadomości
e-mail innymi osobom
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W podobny sposób, jeśli chcesz automatycznie opublikować
załączniki w twojej witrynie, umieść je w folderze Dokumenty
w twojej skrzynce pocztowej witryny.

Przekazuj załączniki na twoją witrynę
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Używaj współdzielonego kalendarza do zarządzania
nadchodzącymi wydarzeniami, spotkaniami i planami podróży,
które dotyczą twojego zespołu.

Sprawdzaj, co się dzieje

Za pomocą jednego kliknięcia synchronizuj swój kalendarz w witrynie
z programem Outlook. Wszelkie aktualizacje kalendarza zostaną teraz
zsynchronizowane automatycznie w obu miejscach.
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Rozpoczynanie pracy z usługą Office 365 dla Firm

Dowiedz się więcej 

Materiały szkoleniowe na temat Office 365 dla Firm


