Všichni zaměstnanci a studenti JU mají v rámci EES (dříve Campus Agreement ) účet v
Office365. Studenti i zaměstnanci JU mohou zdarma využívat službu Office 365.
Obsah Office 365:


Office Online:
Díky využití EES (dříve Campus Agreement) mohou kancelářský balík využívat studenti i
zaměstnanci JU, a to až na 5-ti svých soukromých zařízeních - návod na instalaci

MS Office v aktuální verzi
 ve verzi lokální
 webové aplikace (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook) –
editace přímo ve webovém prohlížeči.
Lync Online: instant messaging, audio a videokonference
SharePoint: webové služby – týmové a osobní weby
OneDrive Pro: úložiště dokumentů o kapacitě 1 TB (od podzimu 2015 neomezená
o





kapacita),
o synchronizace s PC a mobilním zařízením,
o sdílení dokumentů



Project Online: týmová správa projektů
Yammer: podniková sociální síť

Uživatel při použití licence Exchnage Online v Office 365 ještě získá:








E-mailovou schránku o velikosti 50 GB:
o dostupnost odkudkoliv,
o možnost použít standardní poštovní klienty nebo webové rozhraní,
o synchronizace s PC a mobilními zařízeními
Kalendářové služby:
o osobní i týmové kalendáře,
o plánování schůzek, sdílení kalendářů,
o synchronizace s PC a s mobilními zařízeními
Adresářové služby:
o osobní adresář synchronizovaný s PC a s mobilními zařízeními,
o globální adresář uživatelů a skupin na JU
Úkoly:
o sledování a sdílení úkolů,
o synchronizace s PC a s mobilními zařízeními

Získání licence Exchange vařizují na požádání správci O365:



na PřF: Bc. Zimmel zimmej00@jcu.cz.
na JU: dr. Milota, DiS. Kubeš, Mgr. Horelica.

Vztah lokálních e-mailových serverů fakult a O365.
Ať už se e-maily posílají zvenčí JU, nebo zevnitř JU, z jakékoliv e-mailové adresy:



uživatel má přidělenu licenci O365  e-mail dojde na o365.jcu.cz
příjemce nemá přidělenu licenci  e-mail dojde na fakultní mailový server

Přesměrování pošty.





Uživatel má licenci na O365  přesměrování na adresu vně JU se provede podle
návodu na http://helpdesk.jcu.cz/casto-kladene-dotazy/faq-office-365. Přesměrování
je nutno udělat v O365, nikoliv na fakultním serveru.
Uživatel má licenci na O365 přesměrování na adresu uvnitř JU nemá smysl!!
Uživatel nemá licenci na O365 přesměrování je nutno udělat na fakultním serveru.

Pokud uživatel již používal mailovou schránku na poštovním serveru mail.prf.jcu.cz,
převod na Office365 je individuální záležitost (kontakt: zimmej00@prf.jcu.cz ).

