
Potrebujete pracovať so svojimi Office dokumentmi aj vtedy 
keď nemáte k dispozícii vlastné PC?  

Microsoft sprístupnil prácu s dokumentmi vo formátoch 
najpoužívanejších aplikácií balíka Office aj cez internetové 
rozhranie. Pod súhrnným názvom Office Web Apps sa 
skrývajú webové verzie vybraných aplikácií balíka Office, 
konkrétne Word, Excel, PowerPoint a OneNote, ktoré 
umožňujú pracovať s dokumentmi balíka Office 
prostredníctvom podporovaného prehliadača webového 
obsahu prakticky kedykoľvek, kdekoľvek a zo širokého 
spektra zariadení (notebooky, tablety...). 

Začnite vytvorením Windows Live 

konta 
Aby ste mohli začať pracovať s dokumentmi balíka Office cez 
webové rozhranie, musíte mať k dispozícii priestor, kde budú 
uložené a musíte poznať spôsob ako ich na webovú lokalitu 
ukladať a sťahovať, prípadne postup ako ich priamo na webe 
vytvárať. Dokumenty môžete mať uložené na virtuálnom 
disku SkyDrive, prípadne môžu byť súčasťou mailových správ 
služby Hotmail. Obidve služby sú súčasťou webu Windows 
Live. Explicitné adresy pre vytvorenie Windows Live konta sú   

www.live.sk 
www.hotmail.sk 

Vytvorením konta služby Hotmail okrem sofistikovaného 
mailového konta získate aj možnosť posielať dokumenty 
Office z webu a naopak, môžete si priamo na webe 
prehliadať a upravovať dokumenty aplikácií Word, Excel, 
PowerPoint a OneNote  

Služba Hotmail vám pomôže aj v boji so spamom, teda 
nevyžiadanou poštou prostredníctvom technológie Microsoft 
SmartScreen , ktorú si môžete zjednodušene predstaviť ako 
virtuálnu metlu, ktorá z vašej doručenej pošty vymetie  
nevyžiadané e-maily. Zároveň automaticky overuje 
dôveryhodnosť odosielateľov a upozorňuje vás na riziká 
prostredníctvom bezpečnostného panela.  

Prvý kontakt so službou Windows Live odporúčame na stránke 

http://explore.live.com/windows-live-hotmail 

 

Stránka zobrazujúca podrobné informácie o 
možnostiach  Windows Live  

Ak ešte nemáte konto môžete si ho vytvoriť kliknutím na 
odkaz „Získať konto Hotmail“ . 

 

Stránka pre prihlásenie, alebo vytvorenie nového Windows 
Live konta  

Proces vytvárania Windows Live konta je veľmi jednoduchý. 
Najskôr si zvoľte meno, ktoré bude súčasťou vašej e-mailovej 
adresy, ktorej tvar je meno@hotmail.sk. Stránka pre 
vytvorenie konta vám pomôže pri výbere mena, jednak 
skontroluje jeho dostupnosť a ponúkne prípadné voľné 
alternatívy. 

 

Zadávanie údajov na vytvorenie nového Windows Live konta  

Po prvom prihlásení odporúčame zadať údaje ktoré 
potrebujete pre využívanie jednotlivých služieb Windows 
Live. Neskôr podľa potreby doplníte ostatné údaje potrebné 
pre niektoré služby. 

Nakoľko Windows Live obsahuje širokú paletu užitočných 
funkcií a služieb predpokladáme, že keď sa s nimi zoznámite a 
zistíte, ako môžu byť užitočné pre vašu prácu, štúdium, či 
osobný život budete ich zrejme používať pomerne často. 
Určite si obľúbite bezpečnú a spoľahlivú službu Hotmail a 
hlavne  prácu s dokumentmi Office cez webové rozhranie. 
Preto sa nebojte trochu experimentovať s dizajnom 
a prispôsobte si vzhľad stránok svojmu vkusu a životnému 
štýlu.  
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Vzhľad stránok Windows Live si môžete prispôsobiť podľa 
svojho vkusu  

 

Po vytvorení služby Hotmail ju môžete cez aplikáciu 
Messenger prepojiť na sociálne siete  

Práca s dokumentmi Office v službe 

Hotmail 
Ak je súčasťou prijatej e-mailovej správy aj dokument balíka 
Office, môžete ho zobraziť , prípadne s ním ďalej pracovať 
priamo v službe Hotmail a to aj v prípade, ak Office nemáte 
nainštalovaný, prípadne ešte máte len jeho staršiu verziu 
balíka Office.  

Upozornenie: Niektoré funkcie pre prácu s dokumentmi 
Office v službe Hotmail ešte nie sú k dispozícii vo všetkých 
oblastiach. Na rozdiel od klasického Office, ktorého 
vývojové beta verzie sa distribuujú vždy ako celok po 
určitom čase, webové aplikácie sa sprístupňujú postupne, 
podľa toho, ako vývojári, prípadne tím pre lokalizáciu do 
miestneho jazyka pokročili vo svojej práci.  

Prezeranie dokumentov v službe Hotmail  

Okrem prezerania dokumentov Wordu a Excelu, prípadne 
poznámkových blokov OneNote môžete prezerať, prípadne 
prezentovať aj dokumenty programu PowerPoint, vrátane 
grafických efektov a animácií. Obsah dokumentu zobrazíte 
jednoduchým kliknutím na prílohu v priečinku doručenej 
pošty. 

Tip:  Po ukončení prezerania súboru sa vrátite do svojej 
schránky kliknutím na prepojenie Hotmail 

 

Hotmail umožňuje prácu s dokumentmi Office v prílohách e-
mailových správ  

Ak chcete s prílohou pracovať klasickým spôsobom, teda 
prevziať ju do svojho počítača a tam otvoriť pomocou 
aplikácie Office kliknite na odkaz Prevziať vedľa prílohy 
a stiahnite si ju podľa pokynov v dialógovom okne 
prehliadača. 

Úprava dokumentov  

Typickým scenárom, kedy je potrebné dokumenty v prílohe e
-mailovej správy upravovať je, keď vám ich odosielateľ pošle 
na revíziu, prípadne schválenie. Po otvorení dokumentu 
kliknite na položku Upraviť v prehľadávači.  Po dokončení 
úpravy dokument zatvorte a označte voľbu, že sa upravený 
dokument má poslať v naspäť odosielateľovi odpovedi na 
jeho správu. Ak ste upravovali dokument aplikácie Word, pred 
jeho zatvorením kliknite na tlačidlo Uložiť. 

Práca s dokumentmi Office vo 

webovom úložnom priestore 

SkyDrive 
Súčasťou vášho konta na Windows Live je aj bezplatný 
ukladací priestor na webe SkyDrive s kapacitou 25 GB pre 
každého používateľa. Vaše údaje budú fyzicky bezpečne 
uložené v niektorom z globálnych dátových centier 
Microsoftu. 

 

Služba Windows Live SkyDrive okrem ukladania súborov 
poskytuje aj možnosť práce s dokumentmi balíka Office 2010 
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Poznámka: Názov SkyDrive túto službu popisuje veľmi 
výstižne. Voľne by dal preložiť ako „disk v oblakoch“, takže 
v okamihu keď začnete túto službu využívať ste sa pripojili 
k súčasnému najmodernejšiemu trendu nazývanému cloud 
computing.    

SkyDrive umožňuje ukladanie a zdieľanie  akýchkoľvek 
súborov, napríklad fotografií, videa a samozrejme aj 
dokumentov balíka Office. Súbory sú chránené heslom, 
a podľa toho do akého priečinka ich umiestnite a ako 
nastavíte prístupové práva sami určíte kto k nim bude môcť 
pristupovať. Office Web Apps vám umožňujú vytvárať a 
upravovať dokumenty balíka Microsoft Office 2010 uložené 
na SkyDrive aj v prípade ak Office nemáte na svojom PC 
nainštalovaný  

 

Prístup k súborom na SkyDrive je selektívny, chránený heslom 

Vzhľadom k primárnemu zameraniu návodu na Office Web 
Aps, popíšeme najskôr prístup k dokumentov pomocou 
hlavného menu Windows Live zobrazeného v hornej časti 
stránky. Menu obsahuje položky Windows Live, Hotmail, 
Messenger, Office a Fotografie 

 

Hlavné menu naprieč službami Windows Live 

Ak chcete pracovať s dokumentmi Office vo webovom 
úložnom priestore SkyDrive, môžu nastať dve situácie. Buď už 
dokument niektorej z aplikácii Word 2010, Excel 2010, 
PowerPoint 2010, alebo OneNote 2010 máte vytvorený na 
svojom počítači a chcete ho uložiť na web, aby ste na ňom 
mohli pracovať z akéhokoľvek počítača pripojeného na 
internet, napríklad v biznis centre v hoteli, v internetovej 
kaviarni a podobne, prípadne potrebujete vytvoriť nový 

dokument niektorej s vymenovaných aplikácií Office priamo 
na webe v úložnom priestore SkyDrive. 

Uloženie dokumentu na SkyDrive 

Po uložení dokumentov prostredníctvom služby SkyDrive, ich 
máte nielen dobre zálohované, ale môžete k nim získať 
prístup takmer odkiaľkoľvek, takže ich môžete napríklad 
vytlačiť u zákazníka, alebo v biznis centre hotela, ak sa vám 
napríklad počas dovolenky vyskytne obchodná príležitosť, 
ktorej jednoducho neodoláte.  

Podobne ako vo svojom počítači, aj v úložnom priestore 
služby SkyDrive môžete svoje dokumenty prehľadne 
organizovať pomocou priečinkov, do ktorých môžete ukladať 
ľubovoľné typy súborov. Priečinok vytvoríte kliknutím na 
tlačidlo Vytvoriť priečinok. Následne v zozname Zdieľať s 
vyberte požadovanú možnosť. Môžete vytvoriť verejné 
priečinky, v ktorých bude mať prístup každý, alebo priečinky, 
ktorých obsah budete zdieľať len z s určitými osobami zo 
svojho zoznamu kontaktov služby Windows Live. Pre každý 
priečinok, prípadne osobu môžete nastaviť príslušné 
povolenia. 

Pre riadenie prístupu môžete vytvoriť skupinu, ktorej 
členovia si môžu jednoducho pozrieť súbory, aktualizácie a 
kalendár na jednom mieste. Taktiež môžu spolu komunikovať 
prostredníctvom e-mailového distribučného zoznamu, 
okamžitých správ alebo diskusných panelov. Skupinu 
vytvoríte tak, že v položke Office hlavného menu aktivujete 
funkcie Vaše skupiny / Vytvoriť skupinu. Následne je 
potrebné zadajte názov skupiny, e-mailovú adresu a pridať 
do skupiny osoby. 

 

Vytvorenie skupiny 

Súbory z PC môžete uložiť do príslušného priečinka SkyDrive 

buď jednoduchým uchopením a presunutím myšou do poľa 

označeného Presuňte súbory sem a následným kliknutím na 

položku Odovzdať.  

Súbory tiež môžete presunúť pomocou funkcie Vybrať 

súbory z počítača. Môžete presunúť aj viacero súborov 

naraz. Podržte kláves Ctrl a kliknite na príslušné dokumenty 
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Ukladanie súborov z lokálneho počítača na SkyDrive 

Vytvorenie nového dokumentu 

Pre vytvorenie nového dokumentu aktivujete položku menu 
Office. Na stránke pre vytvorenie dokumentu sú v pravej 
časti veľké ikony so symbolmi aplikácií Word, Excel, 
PowerPoint a OneNote. Aktivujte príslušnú ikonu pre 
vytvorenie požadovaného typu dokumentu 

 

Vytvorenie nového dokumentu. 

Nový dokument je možné vytvoriť aj priamo v úložisku 
SkyDrive. Pomocou položky Nové vyberte typ dokumentu, 
ktorý potrebujete vytvoriť 

 

Vytvorenie nového dokumentu v priamo na SkyDrive. 

 

Aplikácie Office Web Apps 
Skôr než predstavíme jednotlivé aplikácie Office Web Aps 
pripomíname, že tento návod je len úvodom, aby ste mohli 
pracovať s dokumentmi balíka Office na webe. Práca so 
samotným dokumentom je prakticky rovnaká ako v príslušnej 
desktopovej aplikácii, takže môžete využiť svoje skúsenosti 
a začať písať, tvoriť grafický dizajn dokumentov, upravovať, 
kopírovať alebo priliepať obsah tak ako ste zvyknutí pri 
zvyčajnom používaní klasických aplikácií balíka Microsoft 
Office.  

Pri vytváraní a editovaní dokumentov na mobilnom zariadení 
vás bude sprevádzať jednoduché, prívetivé a ergonomické  
používateľské rozhranie. Aplikácie Office Web Apps využívajú 
rovnaké formátovacie nástroje, ktoré poznáte z klasického 
Microsoft Office, takže svoje poznatky a skúsenosti budete 
môcť využívať aj pri práci prostredníctvom webu. 

Upozornenie: Niektoré funkcie môžu byť vzhľadom 
k možnostiam webového rozhrania určitým spôsobom 
obmedzené, napríklad niektoré grafické prvky pôvodných 
dokumentov sa zobrazia v zjednodušenej podobe.  

Máte však istotu, že aj ak budete takýto dokument editovať 
a následne ho uložíte, pokročilé formátovanie, teda 
tabuľky, grafy a SmartArt grafické prvky zostanú zachované.  

Pomocou Office Web Apps môžete tlačiť dokumenty balíka 
Microsoft Office bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo 
aký typ počítača či prehľadávača používate. Postup je 
rovnaký pre všetky typy dokumentov. Ukážte na položku 
Office a kliknite napríklad na položku  Najnovšie dokumenty. 
Následne kliknite na dokument, ktorý chcete tlačiť a aktivujte 
ikonu Tlačiť. Môžete tiež kliknúť na ponuku Súbor a potom 
na položku Tlačiť. 

 

Tlač dokumentu. 
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Aplikácia Word Web App  

Pomocou Word Web App umožňuje vytvárať a editovať 
dokumenty programu Word na prakticky akomkoľvek 
počítači pripojenom na internet a to aj vtedy ak na ňom nie je 
Word 2010 nainštalovaný. Webový „Word“ je navrhnutý tak, 
aby zachovával existujúce formátovanie dokumentov. 

Návod pre vytvorenie nového dokumentu je stručný 
a jednoduchý. Ukážte na položku Office, otvorte zložku 
najnovších dokumentov a následne kliknite na ikonu so 
symbolom Word. Zadajte názov dokumentu a potom kliknite 
na položku Uložiť. 

 

Vytvorenie nového dokumentu  

 

Práca s Wordovým dokumentom v prostredí Aplikácia Word 
Web App 

V tomto návode sa veľakrát vyskytuje veta, že s príslušným 

dokumentom môžete prostredníctvom aplikácií Office Web 

Apps pracovať aj vtedy ak nemáte nainštalovaný balík 

Microsoft Office 2010.  

Logickým dôsledkom tejto vymoženosti môže byť, že sa 

s prostredím Office 2010 vlastne po prvý krát stretnete na 

webe. Preto aspoň v krátkosti predstavíme jeho nové 

používateľské rozhranie založené na paneloch nástrojov 

a páse kariet.  

Nad panelom nástrojov je umiestnený pás kariet, na ktorých 

sú ovládacie prvky zoskupené pre dosiahnutie príslušnej 

funkcionality. Kliknutím na záhlavie karty sa príslušná karta s 

vlastným panelom nástrojov pre daný účel zobrazí. 

Konkrétne vo „webovom Worde“, teda v aplikácii Word Web 

App sú k dispozícii karty Súbor, Domov, Vložiť a zobraziť.  

 

Panel nástrojov na karte Vložiť 

Panely nástrojov na jednotlivých kartách sú určené pre prácu 

s obsahom dokumentu, výnimkou je karta s názvom Súbor. V 

originálnej terminológii sa táto karta nazýva Backstage View  

a sú na nej sústredené funkcie pre prácu s dokumentom ako 

celkom, teda pre jeho vytvorenie, uloženie, vytlačenie, 

zdieľanie a podobne. Aby sa odlíšila od ostatných kariet je 

zvýraznená modrou farbou 

 

Panel nástrojov na karte Vložiť 

 

Karta Súbor ponúka funkcie pre prácu s dokumentom ako 
celkom 
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Aplikácia Excel Web App  
Pomocou Excel Web App môžete vytvárať dokumenty 
a pracovať so zošitmi programu Excel v ľubovoľnom počítači s 
pripojením na web, aj keď v ňom nie je Excel 2010 
nainštalovaný.  

Môžete dokonca upravovať rovnaký zošit naraz s ostatnými, 
bez ohľadu na to či sú v susednej izbe internátu, alebo na 
rôznych kontinentoch. Takto môžete napríklad konzultovať 
plán rodinného rozpočtu zo vzdialeným partnerom, či 
vzájomne spresniť tréningový plán športového kolektívu.  

 

Pri vytváraní nového dokumentu môžete nastaviť s kým ho 
chcete zdieľať 

Nový dokument vytvoríte aktivovaním položky Office 
a následným kliknite na položku Pracovný zošit programu 
Excel, ktorá súčasťou menu Nové na stránke SkyDrive alebo 
v zložke najnovších dokumentov menu Office kliknutím na 
známu zelenú ikonu Excelu.  

Zadajte názov zošitu a kliknite na položku Uložiť. Následne 
môžete s dokumentom pracovať ako keby ste pracovali 
v desktopovej verzii Excelu, takže môžete využiť všetky 
skúsenosti a návyky. 

 

Prostredie tabuľkového procesora Excel Web App 

 

Možnosti grafického vyjadrenia údajov 

Aplikácia Excel Web App vám poskytne vysoký komfort 

editovania vašich dokumentov cez webový prehliadač a to 

bez akýchkoľvek kompromisov, čo sa týka zachovania obsahu 

pôvodného dokumentu, aj keď obsahuje prvky, ktoré zatiaľ 

vo webovom nástroji nie sú podporované.  

Upozornenie: Všimnite si, že aplikácia Excel Web App nemá 
na svojej pracovnej ploche tlačidlo uložiť. O ukladanie 
dokumentov sa v tomto prípade nemusíte starať, sú 
ukladané automaticky.  

Poznámka: Ak chcete zistiť, či pracujete na tom istom zošite 

programu Excel, sám, alebo na ňom súčasne participujú 

viacerí, pozrite do pravého dolného rohu zošita. Ak sa 

zobrazuje položka 1 upravujúci používateľ, znamená to, že 

ste jedinou osobou, ktorá momentálne upravuje zošit. Ak je 

tam zobrazené číslo 2 a viac, kliknutím na hlásenie môžete 

zistiť, kto konkrétne spolu s vami upravuje zošit. 

Ak chcete participovať na dokumente, ktorý vlastní niekto iný 
a tento dokument sa vám nezobrazuje, obráťte sa na osobu, 
ktorá vlastní súbor, a overte, či ho už s vami zdieľala, alebo ju 
požiadajte, aby súbor skúsila zdieľať znova. 

 

V pravom dolnom rohu je informácia o prípadných 
spoluautoroch ktorí spolu s vami na dokumente súčasne 
pracujú 
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Aplikácia PowerPoint Web App  
Pomocou tejto webovej aplikácie môžete vytvárať a 
upravovať prezentácie v takmer ľubovoľnom počítači s 
pripojením na web, prípadne ich niekomu prezentovať bez 
ohľadu či na predmetnom počítači je, alebo nie je 
nainštalovaná aplikácia PowerPoint 2010. Možnosti tejto 
webovej aplikácie oceníte aj vtedy, ak potrebujete vykonať 
posledné úpravy na poslednú chvíľu. Môžete tak urobiť 
priamo vo webovom prehľadávači 

Kliknutím na položku Office v hornom menu služby Windows 
Live prejdete do aplikácie Office Web Apps. Následne kliknite 
na príslušný dokument, prípadne otvorte aplikáciu 
PowerPoint a vytvorte alebo upravte prezentáciu. 

 

Výber grafického štýlu prezentácie 

Používateľské prostredie je rovnako intuitívne ako 
u klasického PowerPointu 2010, takže môžete zúročiť svoje 
skúsenosti z tejto aplikácie. Fungujú aj rovnaké klávesové 
skratky, napríklad Ctrl-M pre vytvorenie novej snímky  

 

Používateľské prostredie PowerPoint Web App 

Štruktúrované informácie na jednotlivých snímkach môžete 
zobrazovať pomocou grafických tvarov SmartArt.  Obrázok 
SmartArt dokáže oveľa prehľadnejšie vyjadriť príslušnú 
informáciu vizuálnym spôsobom. 

 

Prezentácie môžete oživiť pomocou grafických tvarov Smart 
Art. 

Aplikácia PowerPoint Web App nemá na svojej pracovnej 
ploche tlačidlo uložiť. O ukladanie dokumentov sa v tomto 
prípade nemusíte starať, sú ukladané automaticky. Ak chcete 
uložiť dokument pod iným názvom, na karte Súbor je 
k dispozícii funkcia Uložiť ako. 

PowerPoint prezentáciu uloženú na SkyDrive môžete okrem 
editovania vo webovom prehliadači aj prehliadať, prípadne 
priamo spustiť. Ak aktivujete voľbu Spustiť prezentáciu, táto 
sa bude zobrazovať v novom okne prehliadača 
maximalizovanom na celú obrazovku.  

 

Prehliadanie prezentácie. 

V režime prehliadania môžete prechádzať medzi jednotlivými 
snímkami pomocou šípok v dolnej časti obrazovky. V režime 
spustenia prezentácie slúžia na prechod medzi snímkami 
kurzorové klávesy, prípadne ľavé tlačidlo myši k presunu na 
ďalšiu snímku  
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Aplikácia OneNote Web App  
Zdieľanie poznámok na webe je veľmi užitočné, napríklad ak 
sa pripravujete na skúšku so svojou študijnou skupinou, 
alebo organizujete tímový projekt v rámci svojho hobby 
a podobne. Poznámky sú predsa zaznamenané informácie 
a nápady. Svoje poznámky na webe môžete zdieľať aj 
v prípade, ak ste si zabudli svoj počítač, prípadne v ňom 
nemáte nainštalovaný balík Microsoft Office 2010. 

Vytvorenie nového poznámkového bloku je veľmi 
jednoduché. Ukážte na položku Office a kliknite na položku 
OneNote. V poli Názov dialógu pre vytvorenie nového 
poznámkového bloku zadajte jeho názov a kliknite na tlačidlo 
Uložiť. 

 

Prostredie aplikácie OneNote Web App.  

Môžete písať a formátovať text bežným spôsobom a používať 
príkazy kopírovať/prilepiť a vrátiť/zopakovať. Môžete 
formátovať text pomocou štýlov a možností formátovania, 
ktoré sú k dispozícii na páse s nástrojmi. Môžete tiež pridať 
tabuľky, obrázky, obrázky ClipArt a hypertextové prepojenia. 
Obrázky ClipArt sa nachádzajú v kolekcii obrázkov, ktoré sú k 
dispozícii na lokalite Office.com. Ak chcete niektorú z týchto 
položiek pridať, prejdite na kartu Vložiť. Poznámky je možné 
zvýrazniť a sprehľadniť pomocou grafických značiek, ktoré sa 
vkladajú priamo na karte Domov pomocou ikony Značka 

 

Poznámky je možné zvýrazniť a sprehľadniť pomocou 
grafických značiek 

Ak pri prehliadaní poznámok označíte voľbu Zobraziť autorov 
sa v pravej časti bloku pomocou grafických kót prehľadne 
zobrazí, ktorú časť poznámok pridal ten ktorý autor. 

 

Zobrazenie poznámkového bloku.  

V zobrazení na čítanie môžete prezerať rôzne sekcie a stránky 
poznámkového bloku, pričom na navigačnej table môžete 
sekcie rozbaľovať a zbaľovať. 

Ak poznámkový blok sprístupníte na úpravy ďalším osobám, 
vaši priatelia alebo kolegovia môžu pracovať v poznámkovom 
bloku zároveň s vami. Táto funkcia je veľmi užitočná v 
prípade, ak zbierate informácie od skupiny ľudí, napríklad v 
rámci skupinového projektu alebo spoločnej porady. 
Poznámkový blok funguje ako spoločná databáza poznatkov 
(wiki), do ktorej prispieva každý používateľ. Vždy máte 
informácie o tom, čo kto spravil a v prípade potreby môžete 
stránku vrátiť späť do predošlej verzie. 

Na karte Zobraziť môžete nastaviť zobrazenie doplnkových 
informácií, ktoré sú dôležité hlavne pri tímovej spolupráci a 
brainstormingu, aby ste si zachovali prehľad, ktorý 
spoluautor vpísal príslušnú časť poznámok 

 

 

Možnosti karty Zobraziť. 

Zmeny nie je potrebné ukladať. Služba OneNote Web App 
ukladá poznámkový blok automaticky počas práce. 
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Interakcia Office Web Apps s balíkom 

Microsoft Office 2010 
Pri práci v niektorej aplikácii Office Web App môžete niekedy 
potrebovať vykonať v súbore zmeny, ktoré vyžadujú verziu s 
funkciami programu balíka Microsoft Office v počítači. Do 
programu balíka Office v počítači môžete jednoducho prejsť 
priamo z príslušnej aplikácie Office Web App jediným 
kliknutím. Po dokončení zmien v programe balíka Office v 
počítači kliknite v programe balíka Office na položku Uložiť. 
Súbor sa znova uloží na serveri (v programe OneNote v 
počítači sa zmeny ukladajú na serveri automaticky). 

A kde je webový Outlook? 
Balík Office Web Apps obsahuje webové verzie vybraných, 
najčastejšie používaných aplikácií balíka Office, konkrétne 
Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Logicky by sa dalo 
namietať, prečo nie je cez webové rozhranie prístupná aj 
aplikácia Outlook. Aplikácie Outlook Web App síce existuje 
no funguje len v spolupráci s Exchange serverom, takže je 
situovaná do podnikového prostredia.  

Aj napriek tomu, že webový ekvivalent Outlooku nie je 
súčasťou Windows Live, väčšina jeho funkcionality je na 
tomto webe implementovaná. Funkcionalita mailového 
klienta je implementovaná ako služba Hotmail. O prípadných 
ekvivalentoch funkcií Outlooku si urobíte najlepší prehľad  ak 
v menu položky Windows Live v hornej časti aktivujete 
Všetky služby.  

 

Prehľad služieb Windows Live. 

Už letmý pohľad vám prezradí, že k dispozícii sú okrem iných 
aj služby Kalendár a Kontakty. 

Kalendár v službe Windows Live vám pomôže získať kontrolu 
nad svojim časom, budete mať prehľad kde máte byť a čo 
máte robiť, keď tam budete. Môžete jednoducho plánovať 
schôdzky, schôdze a špeciálne udalosti. Pomocou funkcie 
synchronizácie kalendárov môžete informovať ostatných, 
kedy máte čas a kedy budete zaneprázdnení. Zároveň budete 
mať vždy pod kontrolou, ktoré informácie zdieľate a akým 

spôsobom ich zdieľate.  

Ukončené úlohy sa v zozname úloh označujú prečiarknutím. 
V kalendári môžete nastaviť pripomenutia, aby vás 
upozorňovali na blížiace sa udalosti, schôdzky a úlohy, ktoré 
musíte urobiť.  

 

Služba Kalendár. 

Služba Kontakty integruje vaše kontakty z Hotmailu s 
priateľmi v programe Messenger.  Môžete sem pridávať aj 
kontakty priateľov z rôznych e-mailových programov alebo 
dokonca z iných služieb, napríklad Facebook a MySpace. 

 

Zoznam kontaktov. 

 

Do kontaktov môžete pridať kontakty z iných služieb a 
aplikácií. 
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Služba Windows Live automaticky navrhuje ľudí, ktorých 

môžete pridať do svojho zoznamu kontaktov na základe 

možných spoločných priateľov, miest a záujmov. 

 

Pridávanie kontaktov z Facebooku. 

 

Žiadosť o povolenie prevzatia údajov z Facebooku. 

Okrem pridania osôb z iných služieb medzi kontakty ich tiež 

môžete pozvať, aby sa stali vašimi priateľmi v službe 

Windows Live. Budete si môcť pozrieť ich aktuality zo 

sociálnych sietí a konverzovať v programe Messenger. 

Skôr ako prijmete pozvanie na priateľstvo, môžete určiť 
rozsah prístupu nového priateľa k vašim údajom v službe 
Windows Live. Prístup obmedzíte začiarknutím políčka 
Obmedziť prístup tejto osoby k mojim položkám a 
informáciám. 

 

Blogovať môžete na WordPres.com 
Súčasťou Windows Live bola donedávna aj služba Spaces, na 
vytváranie blogov, ktorá nedávno bola zrušená a existujúci, 
prípadne noví záujemcovia o blogovanie môžu využiť 
partnerskú službu WordPress.com. Svoj blog na tejto službe, 
ktorý môžete vytvoriť na  adrese http://sk.wordpress.com  
je možné prepojiť na Windows Live Messenger a zdieľať tak 
svoje príspevky.  

Existujúce blogy z Windows Live Spaces je možné migrovať 
dáta na službu WordPress, spätné linky budú automaticky 
presmerovávané. Vytvorenie nového blogu je rovnako 
jednoduché, ako vytvorenie Windows Live konta, stačí vyplniť 
niekoľko základných údajov. Po vytvorení konta a prihlásení 
je potrebné vyplniť niekoľko základných údajov 
charakterizujúcich nový blog 

  

Vytvorenie nového blogu  

 

Ovládací panel blogu 
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