Microsoft bezpłatnie oferuje
licencję na aplikację Teams
Dedykowane
na pół roku, a po tym czasie
szkolenia

istnieje możliwość korzystania
z nieco okrojonej jej wersji –

Współpraca online dedykowane szkolenia

Teams Free. Aplikacja Microsoft
Teams jest dostępna również
w pełnej wersji w pakietach
Microsoft Office 365.

WYPRÓBUJ

Jako pracodawca chcesz zapewnić swoim
pracownikom jak najlepsze warunki pracy.
Gwałtowne
zmiany
modelu
współpracy
wymagają
od
nas
wszystkich
zmiany
przyzwyczajeń i nawyków. Z pomocą przychodzi
technologia. Jednak aby dostrzec jej zalety,
należy nauczyć się z niej korzystać. Na rynku
istnieje wiele bezpłatnych szkoleń, które
jednak nie są dostosowane do specyfiki
biznesu,
w niewielkim stopniu zapewniają
interaktywność i dogłębne poznanie narzędzi.
Dziś nie możemy zostawiać niczego przypadkowi,
musimy poznać technologię, z którą obcujemy
na co dzień i nauczyć się wykorzystywać ją do
realizacji naszych celów. Każda organizacja ma
własne cele i własną kulturę, a zatem również
sposób pracy.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie.
www.promise.pl
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Szkolenia idealnie dopasowane
do potrzeb Twojej organizacji

Teams Free. Aplikacja Microsoft
Teams jest dostępna również
w pełnej wersji w pakietach
Microsoft Office 365.

WYPRÓBUJ

Odpowiadając na tę potrzebę, proponujemy
szereg dedykowanych szkoleń, których agenda
finalnie zależy od Twojej organizacji. To Ty wiesz,
z czego korzystają Twoi pracownicy i jaką wiedzę
posiadają. My dostosujemy nasz warsztat tak,
aby tę wiedzę pogłębić. Pokażemy jak jeszcze
można wykorzystać dostępne narzędzia i jak
je obsługiwać, jak wyjść poza dotychczasowe
przyzwyczajenia i usprawnić pracę.
Poniżej prezentujemy cztery bloki tematyczne,
wokół których skupiać się mogą warsztaty.
Jeśli chcesz porozmawiać o dedykowanych
szkoleniach, napisz do nas.
Wiedza to klucz do innowacji.
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Napisz do nas i porozmawiajmy
o tym jak możemy wesprzeć
Twoją organizację dzięki
dedykowanym szkoleniom.

Bloki tematyczne, wokół których organizowane są szkolenia:
» Komunikacja i współpraca w Office 365

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać pełne możliwości pakietu Office 365 do codziennej
pracy, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania, które pomogą planować zadania oraz
usprawnią zdalną komunikację i współpracę (m.in. Teams, OneDrive, Planner, Forms).
Prowadzący: Paweł Czarnecki, Piotr Bieliński, Eryk Strzelecki
Czas trwania: 6 godzin
» Współpraca w zespołach Microsoft Teams - jak wykorzystać jej potencjał
Uczestnicy poznają pełne możliwości aplikacji Teams oraz zdobędą umiejętności
w zakresie korzystania z niej.
Prowadzący: Paweł Czarnecki, Piotr Bieliński, Eryk Strzelecki
Czas trwania: 3 godziny
» SharePoint jako platforma do współpracy i wymiany plików
Uczestnicy poznają SharePoint i nauczą się korzystać z niego w codziennej pracy. Poznają
też tajniki zarządzania nim z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i uprawnień.
Prowadzący: Piotr Bieliński
Czas trwania: 3 godziny
» Tworzymy własne aplikacje - PowerPlatform
Uczestnicy poznają platformę PowerPlatform i nauczą się samodzielnie automatyzować
procesy i budować aplikacje.
Prowadzący: Paweł Czarnecki
Czas trwania: 6 godzin
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