LUCRATI IN ECHIPA CU SUITA CLOUD OFFICE 365

CURS OFFICE 365 ESSENTIALS

Pret lista: 190 euro/persoana
(pret fara TVA)
Durata: 2 zile x 8 ore/zi

INTRODUCERE CURS OFFICE 365

Aflați cum să vă organizați și să vă gestionati desktop-ul virtual folosind
suita cloud Microsoft Ofﬁce 365.
Un sistem Ofﬁce 365 permite angajatilor și partenerilor sa colaboreze cu
adevarat: Calendar, email pentru stabilirea de intalniri și schimbul de mesaje,
Teams si Skype pentru conferințe voce și video, etc.
Ofﬁce 365 este mai mult decât clasicul Microsoft Ofﬁce. Unelte puternice de
colaborare precum OneDrive, Teams si Onenote, planiﬁcatorul de task-uri și
formularele, se combină cu aplicațiile tradiționale Microsoft pentru a forma
un ecosistem puternic axat pe productivitate - iar în acest curs vă vom arăta
cum să vă folosiți de puterea oferită de cea mai puternica platforma
colaborativa cloud din lumea de businees: Ofﬁce 365!
Acoperim aplicatiile cele mai importante din suite MS Ofﬁce 365: To-Do,
Kaizala și Delve, precum si Outlook online, OneDrive, Calendarul și multe
altele.
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SUBIECTE
INTRODUCERE IN OFFICE 365

TEAMS (MIRC, CHATS LA UN ALT NIVEL)
ONEDRIVE FOR BUSINESS (FISIERELE STAU IN "NORI")
OUTLOOK (ESTE MAI MULT DECAT TRIMITEREA/PRIMIREA DE EMAIL-URI)
SHAREPOINT ONLINE
(SAU CUM SA TRECI DE LA WORDPRESS LA SITE-URI DE BUSINESS)
YAMMER ("FACEBOOK" CORPORATE)
KAIZALA ("WHATSAPP" CORPORATE)
STREAM ("YOUTUBE" CORPORATE)
SWAY (PREZENTARI INTERACTIVE- INTELIGENTA ARTIFICIALA)
DELVE (ORGANIZARE INFORMATII – INTELIGENTA ARTIFICIALA)

*programa de curs se poate personaliza la cererea clientului
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INSTRUCTORUL TAU: BOGDAN TARLA (MVP EXCEL PENTRU
ROMANIA )

Cursurile mele sunt destinate exclusiv celor care folosesc Excel ca
instrument de lucru si doresc sa devina (si) mai buni.
Sunt trainer Microsoft, certiﬁcat international, detinator al titlului "Microsoft
Excel MVP (Most Valuable Professional)". Am peste 20 ani de experienta in
implementarea de proiecte de instruire IT.
Istoricul meu formal: Absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul
Universitatii din Bucuresti.
Mai multe despre mine aici.
Pe langa provocarea de a rezolva cele mai diﬁcile probleme in Excel si
dependenta de invatarea continua a noutatilor in domeniu, pasiunea mea
ramane insa impartasirea a tot ceea ce stiu, cu voi, cei pasionati de Excel.
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