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Uvod 

• Kaj je Office 365? 

• Pridobitev, uvedba in upravljanje 

• Kako lahko pomaga Oblak 365? 

 



KAJ JE OFFICE 365? 
Pregled vključenih storitev in priložnosti 

Poslovna 
e-pošta 

Spletne 
konference 

Spletna 
shramba in 
skupna raba 
dokumentov 

Finančno 
podprto 
jamstvo Tehnična 

podpora 

Zasebno 
družabno 
omrežje 

          + 



Več kot elektronska pošta 



Orodje za organizacijo časa 



Digitalna shramba in skupna raba 



Vaši dokumenti na voljo kjerkoli 



OneDrive in OneDrive? 

Osebna shramba v oblaku 
Osebni dokumenti 

Samostojno upravljanje 

Javni oblak 

Poslovna shramba v oblaku 
Delovni dokumenti 

Upravlja vaša šola 

V sklopu storitev Office 365 



Delve 



Office Mix 



Lync 



(P)ostanite družabni 



Nenehne izboljšave 
http://office.com/roadmap 



Novost:  
Office 365 ProPlus Benefit 



PRIDOBITEV, UVEDBA IN 
UPRAVLJANJE 

Kako do Office 365? 



Upravičene organizacije 
Upravičena organizacija 
za pogodbo EES 
• Organizacije samostojno 

• Podpis EES in vključitev 
licenc po EES pogodbi 

• Kaj je na voljo: 
• Paketi po akademskih 

cenah 
• Office 365 ProPlus Benefit 

• Za koga? 
• Za šole, ki so upravičene 

do podpisa EES 

Splošno upravičena 
organizacija 
• Organizacije samostojno 

• Enostavno preverjanje 
upravičenosti 

• Kaj je na voljo: 
• Paketi po akademskih 

cenah 

• Za koga? 
• Javne knjižnice, javni 

muzeji in dobrodelne 
organizacije 



Uvedba Office 365 

• Ustvarjanje Office 365 naročnine 

• Potrditev akademskih cen* 

• Pridobitev licenc 

• Tehnična uvedba in življenjski cikel 

• Vključitev v obstoječe okolje 

• Obveščanje uporabnikov 

 



Kaj se zgodi po poteku 
upravičenosti? 
• Office 365 Alumni 

• OneDrive za podjetja 

• Office 365 ProPlus 



OBLAK 365 
Office 365 za slovensko izobraževalno okolje 



Kaj je Oblak 365? 

• Nastavi Office 365 

• Ustvari uporabnike 

• Doda licenco 

• Odstrani licenco 

Oblak  365

https://o365.arnes.si I dP pr idružene šole

Pr i java

Office 365
Pr i java



Komu je namenjen? 

• Organizacijam, ki so vključene v AAI ali 
bi rade to postale 

• Organizacijam, ki še nimajo Office 365 

• Organizacijam, ki imajo urejen imenik 
in bi rade s čim manj truda uporabljale 
Office 365 



Komu ni namenjen? 

• Organizacijam, ki želijo celovit nadzor 
nad prijavo, upravljanjem licenc, ipd. 

• Organizacijam, ki že aktivno 
uporabljajo Office 365* 

* Potrebna je migracija uporabnikov. 



Tehnične omejitve 

• Za uporabo v orodjih zbirke Office je 
zahtevana uporaba gesla za program. 

• Privzeto vklopljeno dodatno preverjanje 
varnosti. 



Naslednji koraki? 

• http://oblak365.si 

• https://aai.arnes.si/office365 

 



HVALA ZA POZORNOST 
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