
Microsoft Offi ce 365: práca prakticky kedykoľvek a kdekoľvek
Vaši zamestnanci potrebujú zostať v spojení a mať možnosť spolupráce bez ohľadu na to, či sa práve nachádzajú v kancelárii 
alebo mimo nej. Vaša prevádzková riaditeľka napríklad môže byť na rokovaní u zákazníka, keď na svoj telefón dostane naliehavý 
dôverný e-mail. Dozvie sa, že dochádzajú zásoby kľúčovej suroviny pre váš najpredávanejší produkt. Neskôr, keď je opäť vo svojej 
kancelárii, sa pokúsi naplánovať schôdzku s dodávateľom ohľadom cien pomocou aplikácie Microsoft® Outlook® 2010 pripojenej 
k službe Microsoft Exchange Online. Prehliadne si kalendár zástupcu dodávateľa a vidí, že po zvyšok týždňa nebude k dispozícii. 
Podľa indikátora aktuálnej dostupnosti ale pozná, že je zástupca aktuálne k dispozícii, a preto s ním začne hlasovú konverzáciu 
s použitím služby Microsoft Lync™ Online. Zástupca dodávateľa je doma, ale môže sa prihlásiť k vašej webovej lokalite Microsoft 
SharePoint® Online a aktualizovať v prehľadávači tabuľku s cenami s použitím webovej aplikácie Microsoft Excel® Web App. Vďaka 
týmto riešeniam sa vaše podnikanie môže uberať vpred prakticky z ľubovoľného miesta a z ľubovoľného zariadenia.

Ďalším príkladom je situácia, kedy pracujete na dokumente, ktorý musíte za pár hodín dokončiť. Keď otvoríte knižnicu dokumentov 
služby SharePoint Online, všimnete si, že si dokument rezervoval váš editor, ktorý je práve na cestách. Podľa indikátora aktuálnej 
dostupnosti, ktorý poskytuje služba Lync Online, poznáte, že váš editor je online. Preto mu pomocou aplikácie Microsoft Lync 
odošlete okamžitú správu a následne konverzáciu zmeníte na konferenciu. Môžete súčasne pracovať na rovnakom dokumente, 
pridať posledné detaily a dokument zatvoriť. Po overení tímového kalendára v aplikácii Outlook 2010 naplánujete na budúci 
deň revíznu schôdzu a prostredníctvom služby Exchange Online odošlete členom tímu žiadosť o schôdzu spolu s prepojením 
na dokončený dokument.

Ponuka služieb Microsoft Offi ce 365 vám pomôže dosiahnuť tieto výsledky a naplniť potreby vašej organizácie z hľadiska 
robustného zabezpečenia, trvalej spoľahlivosti a produktivity koncových používateľov. Služby Offi ce 365 spájajú online verzie 
osvedčených riešení pre komunikáciu a spoluprácu, ako sú služby Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online a taktiež 
systém Microsoft Offi ce Professional Plus a webové aplikácie Microsoft Offi ce Web Apps.

*Je požadované zodpovedajúce zariadenie, pripojenie k Internetu a podporovaný prehľadávač. Niektoré mobilní funkcia vyžadujú 
systém Offi ce Mobile 2010, ktorý nie je súčasťou aplikácií a balíkov systému Offi ce 2010, ani webových aplikácií Webová lokalita 
Apps. Medzi funkciami webových aplikácií Offi ce Web Apps, aplikáciou systému Offi ce Mobile 2010 a systému Offi ce 2010 existujú 
určité rozdiely.

Ako vám môžu služby Offi ce 365 pomôcť?
Pomocou riešenia Offi ce 365, ktoré poskytuje zabezpečenie a spoľahlivosť na podnikovej úrovni, môžete rýchlo vylepšiť a rozšíriť 
svoje služby pre spoluprácu a komunikáciu. Nemusí vám robiť starosť nákladné nasadenie serverov ani ich časovo náročná údržba. 
Pretože tieto služby sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s aplikáciami systému Offi ce, ktoré už vaši zamestnanci poznajú, môžete 
svojim pracovníkom poskytnúť najlepšie možné prostredie zaisťujúce vysokú produktivitu pri práci s počítačom, telefónom aj 
v prehľadávači, a to bez vysokých nákladov na ich preškolenie.

Zabezpečenie a spoľahlivosť na podnikovej úrovni

Úspech vášho podnikania závisí od spolupráce a komunikácie. Potrebujete, aby vaše služby boli kedykoľvek k dispozícii. Služby 
Offi ce 365 sú prevádzkované v globálnej sieti údajových centier, ktorých vysokú ochranu zaisťuje niekoľko vrstiev zabezpečenia 
a prísne zásady ochrany osobných údajov. Vďaka tomu, že vyhovujú štandardom 27001 organizácie ISO (International Organization 
for Standardization), vám služby Offi ce 365 pomôžu plniť požiadavky na dodržiavanie predpisov pre vaše konkrétne odvetvie 
s menšími nárokmi na zdroje a s nižšími nákladmi.

Údajové centrá služieb Offi ce 365 sú geografi cky rozptýlené a plne redundantné. Pri ich návrhu bol kladený dôraz na spoľahlivosť 
na podnikovej úrovni a funkcie pre obnovenie v prípade havárie. Pri prevádzke údajových centier sa používajú osvedčené 
postupy s cieľom zaistiť nepretržitú dostupnosť vášho obsahu a služieb. V dôsledku toho sú služby, ktoré už boli uvedené na trh, 
poskytované na základe fi nančne garantovanej zmluvy o úrovni služieb (SLA, Service Level Agreement).
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Riadenie a efektivita IT

Služby Offi ce 365 znižujú záťaž spojenú s vykonávaním rutinných úloh správy IT, ako je napríklad inštalácia aktualizácií zabezpečenia 
a inovácia backend systémov. Vaši zamestnanci IT oddelenia si uchovajú kontrolu nad správou používateľov a konfi guráciou služieb, 
čo im umožní prispôsobiť tieto služby tak, aby vyhovovali spôsobu podnikania vašej spoločnosti. Služby Offi ce 365 zahŕňajú 
nepretržitú podporu na úrovni IT oddelenia. Zamestnanci IT oddelenia preto vždy získajú pomoc, keď ju budú potrebovať.

Známe prostredie pre používateľov a vysoká produktivita

Vaši zamestnanci potrebujú zostať v spojení, aj keď sú mimo kancelárie. Vďaka fl exibilným, výkonným a známym možnostiam 
služieb Offi ce 365 môžu vaši zamestnanci odviesť najlepšiu možnú prácu a udržať si vysokú produktivitu bez ohľadu na to, kde sa 
nachádzajú alebo aké zariadenia používajú.

Služby Offi ce 365 vašim zamestnancom poskytujú funkcie pre komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom aplikácií systému 
Microsoft Offi ce, na ktoré sa už spoliehajú. Balík Offi ce Professional Plus vytvára základ známeho prostredia systému Offi ce 
a poskytuje zamestnancom voľnosť, vďaka ktorej môžu systém Offi ce používať na rôznych miestach a z rôznych zariadení.

Pomocou aplikácie Outlook a služby Exchange Online si vaši zamestnanci môžu pohodlne a efektívne plánovať prácu, zdieľať vo 
svojom kalendári informácie o svojej dostupnosti a riešiť konfl ikty pri plánovaní schôdzí. Funkcia E-mailové tipy…, súčasť služby 
Exchange Online, poskytuje aplikácii Outlook informácie, vďaka ktorým môže používateľov upozorniť, ak sa chystajú odoslať 
e-mail príjemcovi, ktorý je mimo kancelárie. Funkcia E-mailové tipy… taktiež pomáha predísť nechcenému odoslaniu odpovede 
rozsiahlemu distribučnému zoznamu alebo šíreniu dôverných informácií mimo spoločnosti. Aplikácia Outlook v spolupráci so 
službou Lync Online taktiež ukazuje, kedy sú odosielatelia k dispozícii pre konverzáciu pomocou okamžitých správ.

Služba SharePoint Online poskytuje ďalšie funkcie pre používateľov, ktorí pracujú na dokumentoch systému Offi ce. Služba 
SharePoint Online môže publikovať dokumenty, zdieľané kalendáre a kontakty pre použitie v aplikácii Outlook. Okrem spolupráce 
na dokumentoch a ich správy teraz nové funkcie taktiež umožňujú spoluvytváranie. To znamená, že dvaja alebo viac používateľov 
môžu súčasne upravovať rovnaký dokument. Vďaka tesnej integrácii služby Lync Online so službou SharePoint Online a systémom 
Offi ce môžu vaši zamestnanci jednoducho overiť dostupnosť svojich kolegov priamo v rámci dokumentu alebo e-mailovej správy 
a jediným kliknutím sa s nimi spojiť s použitím okamžitých správ. Pomocou služby Lync Online môžu začať konverzáciu s použitím 
zvuku alebo videa alebo zdieľať svoju plochu.

Vďaka webovým aplikáciám Offi ce Web Apps vaši zamestnanci navyše môžu pracovať s dokumentmi systému Offi ce priamo 
v podporovanom prehľadávači, keď sú mimo kancelárie alebo keď používajú zdieľaný počítač. Svojim zamestnancom môžete 
taktiež poskytnúť možnosť spravovať svoj e-mail, zjednodušiť komunikáciu, vyhľadávať a zdieľať informácie a pristupovať k svojim 
dokumentom, kontaktom a kalendárom z podporovaných prehľadávačov, počítačov a množstva mobilných zariadení všade tam, 
kde majú prístup k Internetu.

Ponuka služieb Offi ce 365
Ponuka služieb Offi ce 365 vašej organizácii poskytuje výkonné funkcie služieb SharePoint Online, Exchange Online a Lync Online 
a taktiež balíka Offi ce Professional Plus a webových aplikácií Offi ce Web Apps. Vďaka tomu môžete svojim zamestnancom 
jednoduchšie poskytnúť rýchly a nákladovo efektívny prístup k najnovším službám pre spoluprácu, komunikáciu a produktivitu.

SharePoint Online

Služba SharePoint Online ponúka centralizované umiestnenie v cloude, kde vaši zamestnanci môžu jednoducho spolupracovať 
s členmi svojho tímu, zdieľať s nimi nápady a skúsenosti, vytvárať vlastné tímové a projektové webové lokality a riešenia, prehľadávať 
podnikové údaje a vyhľadávať informácie. Zamestnanci môžu taktiež pozvať externých používateľov a poskytnúť im možnosť 
zobrazovať a zdieľať kolekcie webových lokalít na extranete a spolupracovať na nich.
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Funkcie služby SharePoint 
Online Plán 2

Výhody

Používateľské rozhranie  Rýchlejšie vykonávanie úloh pomocou kontextových a prispôsobiteľných ponúk 
používateľského rozhrania Microsoft Offi ce Fluent™ a pásu kariet

 Ľahšie prispôsobenie webových lokalít pomocou funkcií Webové úpravy, ktoré pomáhajú 
rýchlo upravovať text a multimédiá stránok v prehľadávači 

Komunity  Zdieľanie informácií na Osobnej webovej lokalite, ktorá predstavuje centrum sociálnych 
kontaktov obsahujúce profi ly osôb a skupín s relevantnými záujmami a skúsenosťami

 Označovanie viacerých typov obsahu, pridávanie záložiek Páči sa mi a navigácia 
a vyhľadávanie podľa značiek

 Pridávanie osobných a profesijných informácií na stránku Môj profi l, vrátane životopisu, 
schopností a skúseností z práce na predchádzajúcich projektoch

 Zaznamenávanie osvedčených postupov a skúseností pomocou blogov, lokalít wiki, 
informačných kanálov RSS (Really Simple Syndication) a prieskumov 

Integrácia  Bezpečnejšie nasadenie vlastných riešení v prostredí služby SharePoint Online pomocou 
riešenia s izolovaným priestorom (sandbox) bez zapojenia správcu farmy či servera služby 
SharePoint Online

 Poskytnutie možnosti používateľom služby SharePoint Online vytvárať, upravovať 
a ukladať databázy Microsoft Access vo webovom prehľadávači vďaka možnosti 
publikovať a zdieľať databázy Access na webových lokalitách SharePoint

 Vykresľovanie, zdieľanie, prezeranie a aktualizácia webových výkresov aplikácie Microsoft 
Visio® prepojených s údajmi vo webovom prehľadávači s použitím služieb Visio Services

 Rýchle vytváranie pokročilých riešení bez použitia kódu pomocou Návrhára pracovného 
postupu a vylepšeného používateľského rozhrania a rozšírených funkcií aplikácie 
SharePoint Designer 2010

 Začatie interaktívnej práce s dokumentmi na webovej lokalite pomocou funkcie Zobraziť 
v prehľadávači bez spustenia klientskej aplikácie systému Offi ce 

Obsah  Súbežné zdieľanie a práca na dokumentoch publikovaných na webových lokalitách služby 
SharePoint Online alebo v knižniciach dokumentov vďaka integrácii s aplikáciami Offi ce 
Web Apps

 Jednoduché vyhľadávanie obsahu a prístup k rôznym taxonómiám a folksonómiám 
zo služby pre centrálny ukladací priestor termínov s použitím navigácie založenej 
na metaúdajoch a polí metaúdajov vložených do dokumentov

 Vylepšenie procesov správy a sledovania informácií prostredníctvom služby pre jedinečné 
ID dokumentov, ktorá obsahu priradzuje jedinečné identifi kátory

 Nástroje na prácu s balíkmi dokumentov, ktoré používateľom pomáhajú ukladať viac 
súborov ako jeden celok, pracovať na nich a exportovať ich

 Zásady pre uchovávanie údajov a audity, ktoré pomáhajú defi novať obdobie uchovávania 
a vypršanie platnosti dokumentov, poskytujú možnosť riadenia a zabezpečenia prístupu 
a umožňujú sledovanie 

Zdroj informácií  Ľahšie nájdenie potrebných informácií vďaka prístupu k informáciám v databázach 
a tabuľkách uložených pomocou služby SharePoint Online s použitím funkcií, ako je 
napríklad vizualizácia údajov alebo služby Visio Services

Vyhľadávanie  Podpora viacerých typov vyhľadávania, vrátane kontextového vyhľadávania, fonetického 
vyhľadávania a vyhľadávania osôb a znalostí

Webové lokality  Integrovaná podpora viacjazyčných prostredí na webových lokalitách služby SharePoint 
Online a možnosť konfi gurácie polí v rámci zoznamov tak, aby podporovali viac jazykov, 
s použitím funkcie viacjazyčného používateľského rozhrania*

 Synchronizácia kalendárov, kontaktov a úloh služby SharePoint Online s aplikáciou 
Outlook 2010 a ich následné prezeranie offl ine

 Pozvania externých používateľov, ktoré im umožňujú zobrazovať a zdieľať kolekcie 
webových lokalít na extranete a spolupracovať na nich*

 100 kolekcií webových lokalít, z ktorých každá podporuje viac webových lokalít
 Navýšenie úložného priestoru o 500 megabajtov (MB) na každého používateľa 
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Funkcie služby SharePoint 
Online Plán 2

Výhody

Mobilita  Využívanie plánov predplatného služieb Offi ce 365 s nízkou cenou (Plán K1, K2), ktoré sú 
výhodné pre spoločnosti s pracovníkmi bez vlastného vyhradeného počítača

 Prístup k webovým lokalitám služby SharePoint Online a dokumentom s použitím 
zjednodušeného textového formátu na mobilných zariadeniach (vrátane zariadení 
s prístupom k webu) 

Zabezpečenie  Zasielanie pravidelných vyhodnotení zabezpečenia, nepretržité monitorovanie pokusov 
o prienik a detekcia služby

 Filtrovanie vírusov a ochrana pred škodlivými údajmi s použitím produktu Microsoft 
Forefront® Security for SharePoint 

Správa  Konfi gurácia a správa služby SharePoint Online pomocou centralizovaného webového 
prístupu

Položky označené hviezdičkou (*) nemusia byť ponúkané ihneď po uvedení služby na trh. Niektoré z nich môžu byť dispozícii až v následných aktualizáciách služby.

Exchange Online

Služba Exchange Online poskytuje celý rad osvedčených a spoľahlivo zabezpečených funkcií pre e-mail, kalendár, kontakty a úlohy 
v počítačoch, na webe a v mobilných zariadeniach. Poskytuje robustné funkcie systému Microsoft Exchange Server ako cloudovú 
službu. Okrem toho, že prináša výkonné a známe funkcie systému Exchange Server, služba Exchange Online taktiež nesmierne 
zjednodušuje správu IT a poskytuje pokročilé funkcie pre zabezpečenie a spoľahlivosť, ktoré pomáhajú chrániť vaše údaje.

Funkcie služby 
Exchange Online Plán 2

Výhody

Prístup k službe Exchange 
Online 

 Prístup k e-mailu prakticky z ľubovoľného miesta prostredníctvom prehľadávača 
s použitím webovej aplikácie Outlook Web App

 Prostredie klientskej aplikácie Microsoft Offi ce Outlook s bohatým balíkom funkcií 
poskytujúce offl ine prístup k poštovej schránke

 Prístup k e-mailu, kalendáru, kontaktom a úlohám prostredníctvom technológie Exchange 
ActiveSync® z celého radu mobilných zariadení, vrátane zariadení so systémom Microsoft 
Windows Mobile® a Windows Phone 7, zariadení Nokia radu E a N, zariadení Palm, Apple 
iPhone a iPad a niektorých telefónov so systémom Android 

E-mail a kontakty  Kapacita používateľských poštových schránok 25 gigabajtov (GB) a odosielanie správ 
s veľkosťou až 25 megabajtov (MB)

 Automatické vykonávanie akcií s doručenými správami s použitím pravidiel priečinka 
Doručená pošta

 Automatické upozornenia vďaka funkcii E-mailové tipy…, ktorá pomáha predísť chybám 
pri odosielaní e-mailov

 Zriaďovanie obmedzených, moderovaných alebo samoobslužných distribučných skupín, 
ktoré pomáhajú používateľom pri spolupráci 

Kalendár  Konfi gurácia prístupu delegátov (udelenie oprávnení pre správu kalendára ďalšiemu 
používateľovi)

 Zdieľanie osobného kalendára prostredníctvom formátu iCalendar poskytujúceho 
anonymný prístup ostatným používateľom

 Zdieľanie federalizovaného kalendára s ďalšími organizáciami, ktoré používajú službu 
Exchange Online alebo systém Exchange Server 2010 

Hlasová pošta*  Využívanie hosťovanej služby Jednotné zasielanie správ, ktorá poskytuje funkcie pre 
odpoveď na volanie (hlasovú poštu), používateľské rozhranie pre telefonický prístup 
(aplikácia Outlook Voice Access) a automatický telefonický systém spoločnosti
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Funkcie služby 
Exchange Online Plán 2

Výhody

Zabezpečenie  Ochrana poštovej schránky pred škodlivým softvérom a spamom v prichádzajúcich, 
odchádzajúcich a interných správach pomocou produktu Microsoft Forefront Online 
Protection for Exchange

 Ochrana pred falšovaním identity a zaistenie dôvernosti prenášaných správ pomocou 
protokolu TLS (Transport Layer Security) 

Archivácia a dodržiavanie 
predpisov 

 Pripájanie právnych obmedzení k prenášaným správam s použitím pravidiel prenosu
 Automatická archivácia starých správ do osobného archívu e-mailu prinášajúca väčší 

prehľad v poštovej schránke
 Obmedzenie rizík spojených s e-mailom vďaka používaniu zásad vypršania platnosti
 Okamžité uchovávanie odstránených a upravených položiek v poštovej stránke pomocou 

zadržovania obsahu na právne účely v primárnych poštových schránkach používateľov aj 
v ich osobných archívoch 

Centrum pre správu  Konfi gurácia a správa služby Exchange Online prostredníctvom webového ovládacieho 
panela

 Delegácia oprávnení zodpovedným používateľom na základe ich pracovného zaradenia 
s použitím riadenia prístupu založeného na rolách (RBAC)

 Vykonávanie úloh správy, ktoré nie sú k dispozícii vo webovom rozhraní pre správu, vďaka 
pripojeniu k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell™ 

Položky označené hviezdičkou (*) nemusia byť ponúkané ihneď po uvedení služby na trh. Niektoré z nich môžu byť dispozícii až v následných aktualizáciách služby.

Lync Online

Služba Lync Online vašim zamestnancom poskytuje funkcie komunikácie novej generácie, vrátane zisťovania stavu dostupnosti, 
okamžitých správ a hlasových hovorov alebo videohovorov medzi počítačmi. Služba Lync Online prináša funkcie pre komunikáciu 
na podnikovej úrovni, ktoré zvyšujú produktivitu zamestnancov a ich prínos pre podnikanie a pomáhajú vybudovať pružnejšiu 
organizáciu vďaka spojeniu sledovania stavu dostupnosti a okamžitých správ.

Funkcie služby 
Lync Online Plán 2

Výhody

Zasielanie okamžitých 
správ 

 Zasielanie okamžitých správ všetkým zamestnancom vo vašej organizácii alebo 
v ľubovoľnej pripojenej federalizovanej organizácii

Klientska aplikácia Lync 
2010 

 K dispozícii predplatiteľom služby bez ďalšieho poplatku
 Podpora náhlavných súprav USB umožňujúca konverzácie a schôdze s použitím 

technológie Voice over IP
 Zobrazovanie správ Mimo kancelárie a ďalších správ zo služby Exchange Online
 Jednoduché zisťovanie stavu dostupnosti používateľov pomocou fotografi í zobrazených 

vedľa informácií o kontaktoch usporiadaných do prispôsobiteľných skupín 

Zisťovanie dostupnosti  Okamžitá komunikácia priamo z aplikácie Outlook 2010
 Jednoduché odosielanie okamžitých správ s použitím informácií o stave dostupnosti zo 

služby SharePoint Online a zmena konverzácie na schôdzu umožňujúcu vykonávať revízie 
dokumentov

 Prehľad o tom, ktorým používateľom je možné zaslať namiesto e-mailu okamžitú správu, 
vďaka informáciám o dostupnosti v aplikácii Outlook Web App

 Upozornenie na prihlásenie kolegov pomocou označenia pre upozornenie na zmenu ich 
stavu dostupnosti 
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Funkcie služby 
Lync Online Plán 2

Výhody

Schôdzky  Funkcia Začať schôdzu umožňujúca jednoducho pozvať ďalších používateľov 
na spontánne zvolané schôdze využívajúce videokonferencie

 Bezplatná aplikácia Lync Web App, ktorá umožňuje pripojiť sa k schôdzam aj osobám bez 
predplatného služieb Offi ce 365

 Nahrávanie priebehu schôdzí do počítača 

Zdieľanie plochy  Zdieľanie plochy s ostatnými pomocou integrovanej funkcie pre schôdze v aplikácii Lync
 Prezeranie dokumentov, udeľovanie pokynov ostatným alebo odovzdanie riadenia pre 

vzdialené riešenie problémov 

Prístup prostredníctvom 
Internetu 

 Pripojenie cez Internet k ostatným používateľom vo vašej alebo federalizovanej 
organizácii bez nutnosti pripojiť sa najprv k sieti spoločnosti pomocou siete VPN

Distribučné zoznamy  Možnosť pridať e-mailové distribučné zoznamy do zoznamov kontaktov
 Riadenie správ obmedzením komunikácie iba na jednotlivé osoby v distribučnom 

zozname spolu s možnosťou odoslať ich celému distribučnému zoznamu
 Úplné rozbalenie distribučných zoznamov, ktoré majú 100 alebo menej členov 

Prenos súborov  Prenos súborov ako súčasť konverzácie pomocou okamžitých správ bez použitia e-mailu 
prostredníctvom funkcie pre prenos súborov medzi dvoma počítačmi (nie je podporovaná 
v prípade vzdialeného prístupu)

Vzájomná funkčná 
spolupráca 

 Vzájomná funkčná spolupráca s lokálnymi systémami Exchange Server 2010 alebo 
Exchange Server 2007

 Federalizácia okamžitých správ umožňujúca vzájomnú funkčnú spoluprácu služby Lync 
Online a servera Lync Server

 Hlasové hovory a videohovory medzi dvoma počítačmi (obmedzené na dva počítača 
v rámci tej istej organizácie využívajúce službu Lync Online alebo medzi povolenými 
federalizovanými doménami) 

Federalizácia zasielania 
okamžitých správ 

 Komunikácia s organizáciami využívajúcimi službu Lync Online alebo vlastný lokálne 
inštalovaný Lync Server

 Federalizácia dôveryhodných používateľov z verejnej siete okamžitých správ Microsoft 
Windows Live™ Messenger 

Zabezpečenie  Rozšírené fi ltrovanie adries URL a súborov pri zasielaní adries a súborov prostredníctvom 
okamžitých správ

 Automatické šifrovanie textu okamžitých správ poskytujúce vyššie zabezpečenie 

Centrum pre správu  Správa služby Lync Online s použitím centralizovaného webového prístupu

Offi ce Professional Plus

Pri použití balíka Offi ce Professional Plus vaši zamestnanci získavajú výkonné možnosti pre prácu z ľubovoľného miesta – bez 
ohľadu na to, či používajú počítač, telefón alebo webový prehľadávač. Offi ce Professional Plus ako súčasť služieb Offi ce 365 
poskytuje úplné, známe a jednoducho použiteľné aplikácie potrebné na to, aby vaša organizácia bola vždy v spojení.
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Funkcie balíka Offi ce 
Professional Plus 

Výhody

Zahrnuté aplikácie systému 
Offi ce 2010 

 Microsoft Access 2010
 Microsoft InfoPath® 2010
 Microsoft Outlook 2010
 Microsoft Publisher 2010
 Microsoft Word 2010
 Microsoft Excel 2010
 Microsoft PowerPoint® 2010
 Microsoft SharePoint Workspace 2010
 Microsoft Lync 2010

Offi ce Web Apps  Úpravy dokumentov: dokumenty aplikácií Offi ce môžete prezerať alebo upravovať vo 
webovom prehľadávači a jednoducho prejsť na úpravy pomocou aplikácií Offi ce.

 Spolupráca s aplikáciami Excel, Word, PowerPoint a Microsoft OneNote®

 Integrované do služby SharePoint Online 

Simultánna práca 
na jednom dokumente 

 Viac používateľov môže súbežne upravovať tabuľky aplikácie Excel, vytvárať zostavy či 
dokumenty v aplikácii Word alebo pridávať poznámky do poznámkových blokov aplikácie 
OneNote

Služby SharePoint Online 
pre aplikácie Access, Excel 
a InfoPath 

 Možnosť zdieľať databázu aplikácie Access a s ňou spojené makrá s používateľmi, ktorí 
nemajú aplikáciu Access, prostredníctvom služby SharePoint Online

 Prepočet tabuliek aplikácie Excel priamo v službe SharePoint Online
 Poskytnutie možnosti používať formuláre aplikácie InfoPath v prehľadávači používateľom 

bez nainštalovanej aplikácie InfoPath 

Úpravy fotografi í a videa  Vkladanie a úpravy zvukových súborov a videosúborov a zmeny ich formátu pomocou 
najmodernejších funkcií pre zvuk, video a animácie v aplikácii PowerPoint 2010

Vysielanie prezentácií  Živé vysielanie prezentácií aplikácie PowerPoint 2010 vzdialenej cieľovej skupine 
vyžadujúce jediné – aby účastníci relácie mali prístup k webovému prehľadávaču

Sledovanie informácií 
o dostupnosti zo služby 
Lync Online 

 Sledovanie stavu dostupnosti členov tímu a možnosť komunikovať s nimi v kontexte ich 
práce a sledu myšlienok

 Jednoduché začatie konverzácie priamo z vybraných aplikácií Offi ce 2010 

Správa e-mailu  Jednoduchá správa veľkého množstva e-mailov pomocou vylepšeného zobrazenia 
konverzácie v aplikácii Outlook 2010

 Funkcia Rýchle kroky umožňujúca vykonávať úlohy vyžadujúce viac príkazov pomocou 
jediného kliknutia – napríklad presunutie e-mailovej správy do iného priečinka so 
súčasným vytvorením žiadosti o schôdzu ako odpovede na túto správu

 Funkcia E-mailové tipy... poskytujúca informácie o príjemcoch, ktoré pomáhajú predísť 
chybám pred odoslaním e-mailovej správy 

Text, obrázky, zvuk a video  Zaznamenávanie obsahu na jednom mieste, od každodenných výkazov predaja až 
po prezentácie zákazníkom, pomocou aplikácie OneNote 2010

 Vylepšený navigačný panel poznámkového bloku, lepšie doplňovanie značiek do textu 
a rýchle združovanie podobných položiek umožňujúce tráviť menej času vyhľadávaním 
informácií a sústrediť sa namiesto toho na dosiahnutie vytýčených cieľov 

Nástroje na vizualizáciu 
a analýzu 

 Nové nástroje na vizualizáciu a analýzu v aplikácii Excel 2010 umožňujúce porozumieť 
komplexným údajom

 Jednoduché zobrazenie vizuálnych súhrnov analýzy priamo v bunkách susediacich 
s príslušnými hodnotami pomocou novej funkcie s názvom Krivky 

Zdieľanie obsahu medzi 
aplikáciami 

 Vkladanie snímok aplikácie PowerPoint priamo do dokumentov aplikácie Word
 Pridávanie tabuliek aplikácie Excel do prezentácií aplikácie PowerPoint 
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Offi ce Web Apps

Webové aplikácie Offi ce Web Apps sú online náprotivkami aplikácií Word, Excel, PowerPoint a OneNote, ktoré zamestnancom 
umožňujú pristupovať k dokumentom prakticky z ľubovoľného miesta. Vaši pracovníci môžu zobrazovať a zdieľať dokumenty 
online a spolupracovať na nich s ostatnými s použitím počítačov, mobilných zariadení alebo webu.

Funkcie aplikácií Offi ce 
Web Apps 

Výhody

Prezeranie a úpravy 
dokumentov Offi ce 
v prehľadávači 

 Prezeranie a úpravy dokumentov aplikácií Word, Excel, PowerPoint a OneNote bez 
použitia Microsoft Offi ce

Možnosť prechodu 
na úpravy v aplikáciách 
Microsoft Offi ce 

 Rýchly prechod z webovej relácie do prostredia klientskej aplikácie systému Microsoft 
Offi ce s úplným balíkom funkcií pomocou jediného kliknutia

Sledovanie informácií 
o dostupnosti zo služby 
Lync Online 

 Sledovanie stavu dostupnosti členov tímu a možnosť komunikovať s nimi v kontexte ich 
práce a sledu myšlienok

 Jednoduché začatie konverzácie priamo z vybraných aplikácií systému Offi ce 2010 

Simultánna práca 
na jednom dokumente 

 Webová spolupráca umožňujúca v reálnom čase viacerým používateľom upravovať 
tabuľky aplikácie Excel, vytvárať zostavy či dokumenty v aplikácii Word alebo pridávať 
poznámky do poznámkových blokov aplikácie OneNote

Vysielanie prezentácií  Živé vysielanie prezentácií aplikácie PowerPoint 2010 vzdialenej cieľovej skupine 
vyžadujúce jediné – aby účastníci relácie mali prístup k webovému prehľadávaču

Vylepšenie výkonu 
a vzhľadu pomocou 
technológie Silverlight 

 V aplikácii Word Web App: rýchlejšie načítanie stránok, vysoká vernosť zobrazenia textu 
pri maximálnom zväčšení, podpora vylepšení zobrazenia pomocou technológie Microsoft 
ClearType a presnejšie označenie výskytov vyhľadávaného reťazca pri použití funkcie 
Vyhľadať na tejto stránke

 V aplikácii PowerPoint Web App: rýchlejšie načítanie stránok, plynulejšie animácie 
a snímky prezentácie, ktoré menia svoju veľkosť podľa veľkosti okna prehľadávača 

Zhrnutie
Služby Offi ce 365 umožňujú využívať výhody pokročilých funkcií pre spoluprácu a zasielanie správ bez záťaže spojenej 
s prevádzkou serverového softvéru v lokálnom nasadení. Služby Offi ce 365 máte vždy úplne pod kontrolou. Poskytujú spoľahlivosť 
na podnikovej úrovni, vysokú dostupnosť, komplexné zabezpečenie, zjednodušenú správu a známe používateľské rozhranie. 
Preto ich môžete s dôverou zvoliť ako svoje riešenie pre spoluprácu a komunikáciu.
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