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Jaké aktuální možnosti přináší firmám
Office 365 a Microsoft 365?
Nižší náklady, vyšší efektivitu a bezpečnost, zrychlení a produktivitu.
O tom, že Microsoft Office 365 zdaleka není ten „Office“, jak onen nejpoužívanější firemní
balík kancelářských aplikací historicky známe, asi tuší většina z nás. Ale jak moc tato
nová platforma dokáže ovlivnit efektivitu firemních procesů a spolupráce, už zas tolik
detailně nevíme. Nových možností je totiž mnoho, a jen ti, co rutinně používají širokou
paletu Office 365 cloud aplikací ví, jaká je v nich síla.
Víte o tom, co vše pro zrychlení komunikace a spolupráce ve firmě přináší aktuální možnosti
Outlooku, Skypu, OneDrive, To-Do, Planneru či Teams? Co pro firemní procesy a práci s daty
nabízí Flow, Power BI či PoweApps? A jaké další výhody vedle vyšší úrovně zabezpečení firmě
přinese integrované řešení Microsoft 365? Ušetřete, zvyšte produktivitu, zrychlete a utečte
konkurenci. Zjistěte jaká navazující řešení a služby k oblasti přidává společnost AUTOCONT.
V rámci semináře si budeme moci prohlédnout a osahat nové profesionální notebooky HP.
Program
• 9:00 Registrace
• 9:15 Seznámení s Office 365
• Moderní komunikace ve firmě s pomocí online meetingů a AV konferencí
• Ochrana citlivých informací
• Práce s dokumenty v týmech
• Formuláře a řízení menších projektů
• Týmová spolupráce - Teams
• PowerBI, PowerApps, Flow
• EDU - vzdělávací balíčky O365, Konfigurace školení O365 na přání
• Shrnutí důležitých novinek v osobních počítačích - nová generace CPU, nová generace
SSD disků a integrované bezpečnostní prvky
• 13:00 Ukončení semináře, občerstvení
Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve
Vladimír Dvořák
ředitel regionálního obchodního centra
Registrace:
http://akce.autocont.cz

Zaregistrujte se, prosím, co nejdříve.
Účast je bezplatná, ale kapacita semináře je omezená.

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Kristýnu Chladilovou
telefon: +420 910 974 884, email: kristyna.chladilova@autocont.cz

