Microsoft Office 365
trainingen
Office 365 biedt scholen de mogelijkheid om gebruik te
maken van de e-mailfunctionaliteiten van Microsoft. Daarnaast omvat Office 365 een aantal extra online voorzieningen
waarmee medewerkers (en eventueel ook leerlingen) eenvoudig kunnen communiceren en informatie kunnen delen.
Office 365 is een zogenaamde cloud-dienst, wat betekent
dat deze service alleen via het internet worden aangeboden.
Heutink ICT biedt trainingen die scholen in staat stellen
Office 365 optimaal te benutten.

www.heutink-ict.nl

microsoft office 365 trainingen

Basistraining
Tijdens deze training gaan we in op de mogelijkheden van Office
365:E-mail, Agenda, Onedrive, de Teamsite en de Webapps.
We staan stil bij zaken als het instellen van een handtekening,
het omgaan met mail en het maken van een verzendlijst van
bijvoorbeeld ouders. Verder gaan we in op het gebruik van de
persoonlijke Onedrive en de Teamsite. Deze laatste kan worden
vergeleken met uw huidige lerarenschijf.
Met de Onedrive en Teamsite kunt u bestanden met elkaar delen
en heeft u de beschikking over de laatste versie van bepaalde
documenten. Ideaal bijvoorbeeld voor een schoolzorgteam of
als u als school meerdere locaties heeft. Het is dan wel belangrijk dat uw team weet op welke manier dit werkt en hoe men
documenten vanuit bijvoorbeeld Word in zijn of haar Office 365
omgeving krijgt.
Zo is het team op de hoogte van de mogelijkheden die Office
365 biedt en zal e-mail, agenda en bestandsbeheer efficiënter
worden gebruikt. Deze training is praktisch van opzet. We laten
een aantal veel gebruikte toepassingen zien. Aan de hand van
praktische opdrachten gaat het team hier zelf mee aan de slag.
• Plaats:
• Aantal deelnemers:
• Duur:
• Kosten:

op uw school
1 tot 25
2 - 2 ½ uur
€ 495,- *

Waarom Office 365?
• Overal toegang tot e-mail en documenten
• Samenwerken in documenten
• Online opslag
• Gratis product
• Integratie met Heutink producten
zoals MOO & DKN3

Meer informatie
Voor nadere informatie over deze cursus en de mogelijkheden in
uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met uw adviseur
of onze afdeling Advies & Begeleiding op 074 - 240 46 06.

* Alle prijzen zijn btw vrij, inclusief cursusmateriaal, voorbereiding en reiskosten
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