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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích vložka C 6323. 

 

Organizační a vzdělávací  

portál GEDU 

Vzdělávací společnost 

GLOBIS s.r.o. 

 

OFFICE 365 – ANO NEBO NE… K ČEMU VERZE ONLINE? 

Kurz je určen pro všechny, kteří se rozhodují, zda si pořídit Office 365 nebo zakoupit jednorázovou licenci na Office 2019. 

 

Co se u nás dozvíte:  

• ZÁKLADNÍ INFORMACE O OFFICE 365 

• JAK JE TO S INSTALOVANÝMI APLIKACEMI? 

• ONLINE SLUŽBY OFFICE 365 

• TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 

• BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 

• INFORMACE PRO ADMINISTRÁTORA 

Co je Office 365? 

• Silný nástroj pro spolupráci kdykoliv a kdekoliv 

• Bezpečná platforma pro intranet 

• Bezpečná platforma pro ukládání a sdílení dat ve firmě, i s partnery 

• Efektivní pracovní prostředí pro každého zaměstnance 

• Pracovní prostředí bez vazby na místo a zařízení 

• Základem jsou online služby – Exchange, SharePoint, Teams, OneDrive, OneNote, Sway, Form 
a další… 

Lektor: Jan Petrásek – lektor, konzultant a specialista pro MS Office 

Víte, že? 
Mnohá data může být výhodnější vykreslit v Power BI místo v Excelu, protože zde jsou grafy interaktivní a v rámci reportu 
je možné nastavit jejich vzájemné ovlivňování. Například z pracovních výsledků, zpracovaných pro určitý tým, lze pouhým 
kliknutím na graf získat informace o konkrétním jedinci či úloze. Power BI nabízí velké množství atraktivních typů grafů, 
které dokáží oživit prezentaci projektu či společnosti. 

Termín: 15.3.2019 

Čas: 9:30 – 11:00 hodin 

Místo konání: 
učebna společnosti GLOBIS s r.o., U Bechyňské dráhy 1505, Tábor 

vchod vpravo vedle prodejny Vlasta, 1. patro 

Kontaktní informace: 775 278 909,  jana.ticha@globis.cz 

Cena: 100 Kč bez DPH, v ceně je káva nebo čaj 

Společnost GLOBIS s.r.o.  

vás zve na besedu: 
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