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1. Wstęp

Kujawsko-Pomorska  Platforma  Edukacyjna  została  zaopatrzona  w  kompletny  Podsystem  biurowy  z
kluczowymi narzędziami pakietu Office 365. 

Poniższa  instrukcja  skupia  się  na  narzędziach  ułatwiających  komunikację  i  wymianę  plików  z
odpowiednimi osobami, w tym planowanie spotkań i zadań tj. Poczta,  Kalendarz,  Kontakty,  Zadania i
OneDrive. 

Dodatkowym,  omówionym  w  tej  instrukcji  elementem  jest  funkcja  Grupy  dostępna  w  obrębie
narzędzia Poczta, Kalendarz, Kontakty i  OneDrive. Grupa to udostępniony  obszar roboczy  obejmujący
pocztę  e-mail,  zdarzenia  w  kalendarzu  i  pliki,  w  którym  członkowie  grupy  mogą  wygodnie
współpracować i szybko wykonywać zadania. Funkcja Grupy umożliwia połączenie  tych składników  w
jedno spójne środowisko pracy ułatwiając współpracę i planowanie w obrębie grup/klas. 
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2. Logowanie do Podsystemu biurowego
Office 365

Aby przejść do odpowiedniego narzędzia pakietu Office 365, należy:

po przejściu do portalu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej kliknąć zakładkę Logowanie,

wpisać adres e-mail i hasło logowania do platformy,

kliknąć przycisk Zaloguj,

UWAGA: Aby odzyskać zapomniane hasło, należy na stronie logowania kliknąć link Nie możesz  uzyskać
dostępu  do  konta? i  postępować  zgodnie  z  instrukcjami  wyświetlanymi  na  ekranie.  Dodatkowo,  w
przypadku  pierwszego  logowania  do  platformy,  konieczne  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem
Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej i jego zaakceptowanie.
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po przejściu do Platformy  Edukacyjnej  rozwinąć  menu  główne  platformy  dostępne  przez  przycisk

Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu,

kliknąć kafelek Podsystem biurowy. 

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365, w obrębie, której na potrzeby tej instrukcji interesują nas jedynie kafelki Poczta, Kalendarz,
Kontakty , Zadania i OneDrive. 

Lista dostępnych narzędzi aplikacji Office 365 jest zawsze dostępna po kliknięciu przycisku Menu 
znajdującego  się  w  lewym  górnym  rogu  ekranu.  Aby  przejść  do  interesującego  Cię  narzędzia  lub
powrócić do platformy informacyjnej KPPE kliknij przycisk Menu i wybierz odpowiedni kafelek.

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia Poczta, Kalendarz, Kontakty lub Zadania możliwe jest
wybranie swojego preferowanego języka wyświetlania i lokalnej strefy czasowej.
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3. Grupy – współdzielone repozytoria
danych

Grupa  to  udostępniony  obszar  roboczy  (repozytorium)  wiadomości,  kalendarzy,  notatek/zadań  i
dokumentów,  dzięki  któremu  grupy  użytkowników,  mają  dostęp  do  tych  samych  danych
współdzielonych w obrębie grupy i mogą wygodnie współpracować i szybko wykonywać zadania. 

Jest to możliwe dzięki połączeniu funkcji i udogodnień różnych elementów usługi Office 365, takich jak
Poczta,  Kalendarz,  Kontakty,  OneDrive  i  OneNote*.  Połączenie  tych  składników  w  jedno  spójne
środowisko pomaga w organizacji pracy, ułatwia współpracę z  innymi osobami nad różnymi treściami
oraz pozwala skupić się na bieżącym zadaniu.

* Instrukcja narzędzia OneNote nie jest częścią tego dokumentu – aby dowiedzieć się więcej  na temat
pracy z notatkami przejdź do dokumentu Podsystem biurow y – Dokumentacja  użytkow nika. 

W  ramach  Kujawsko-Pomorskiej  Platformy  Edukacyjnej  każdy  może  dołączyć  lub  wysłać  prośbę  o
dołączenie do dowolnej grupy dostępnej w obrębie sieci Edupolis, jak również tworzyć własne grupy w
celu komunikowania się z wybranymi osobami np. uczniami uczęszczającymi na kółko zainteresowań. 

UWAGA:  Wyszukiwanie  i  tworzenie  grup  możliwe  jest  zarówno  z  poziomu  Poczty,  Kalendarza,
Kontaktów jak i OneDrive. Grupa, do której  dołączysz lub którą utworzysz w obrębie któregokolwiek z
tych narzędzi  będzie  widoczna we  wszystkich wyżej  wymienionych  komponentach  jednak  wybranie
grupy będzie miało nieco inny skutek w zależności od wybranego narzędzia np. po wybraniu grupy  w
narzędziu  Poczta  otwarta  zostanie  wspólna  skrzynka  pocztowa  grupy,  podczas  gdy  wybranie  jej  z
poziomu OneDrive wyświetli bibliotekę plików odpowiedniej grupy. 

3.1.  Wyszukiwanie i dołączanie do grupy

Wszystkie grupy, których jesteś członkiem są wyświetlane w sekcji Grupy (w pasku po prawej  stronie
ekranu  po  przejściu  do  narzędzia  Poczta,  Kalendarz,  Kontakty  lub  OneDrive),  umożliwiając
jednocześnie wyszukiwanie istniejących i tworzenie nowych grup. 

UWAGA: W przypadku większej  ilości grup, należy kliknąć link Więcej , aby wyświetlić wszystkie grupy,
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do których należysz.

Każdy  użytkownik  może  odszukać  i  dołączyć  lub  wysłać  prośbę  o  dołączenie  do  dowolnej  grupy
dostępnej w obrębie sieci Edupolis.

Aby odnaleźć odpowiednią grupę, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kalendarz, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć link Więcej,

kliknąć polecenie Przeglądaj grupy.

UWAGA: W  przypadku,  gdy  nie  jesteś  jeszcze  członkiem  żadnej  grupy,  polecenie  Przeglądaj  grupy
będzie dostępne już po rozwinięciu sekcji Grupy. 

Po  kliknięciu  polecenia  Przeglądaj  grupy  zostanie  wyświetlona  strona  zawierająca  wszystkie,
utworzone  do  tej  pory  w  obrębie  sieci  Edupolis  grupy  (domyślnie  wszystkie  grupy  –  publiczne  i
prywatne – są widoczne dla każdego użytkownika):

Aby  odszukać odpowiednią grupę,  należy  zawęzić  listę  wszystkich  grup  dostępnych  w  obrębie  sieci
Edupolis,  poprzez wpisanie  odpowiedniego słowa kluczowego w  polu wyszukiwania w  górnej  części
okienka nawigacji (po prawej stronie ekranu), a następnie kliknąć klawisz ENTER. 
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Aby  wyświetlić  więcej  informacji  o  danej  grupie  tj.  wizytówkę  grupy,  należy  kliknąć  na  jej  nazwę.
Zarówno grupy  prywatne,  jak i  publiczne,  mają na wizytówce  wyświetlone  odpowiednie  informacje
ułatwiające podjęcie decyzji o dołączeniu do grupy m.in. nazwę i typ grupy (publiczna/prywatna), opis,
adres e-mail i zdjęcie grupy oraz listę członków  grupy. W obrębie  wizytówki  możliwe  jest  dołączenie
lub wysłanie prośby o dołączenie do grupy poprzez kliknięcie przycisku Dołącz. 

UWAGA:  Wszystkie  osoby  mogą  wyświetlać  ogólne  informacje  o  wszystkich  grupach,  zarówno
publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo, w obrębie wizytówki istnieje  również możliwość przejścia
do zawartości grupy publicznej tj. konwersacji, kalendarza, członków, plików i notatek wybranej  grupy
publicznej  (poprzez  kliknięcie  odpowiednich  linków).  Zawartość  grupy  prywatnej  jest  dostępna
wyłącznie dla członków tej grupy.

Aby dołączyć do wybranej  grupy, należy ją znaleźć wśród już istniejących grup, kliknąć na jej  nazwę,  a
następnie  kliknąć  przycisk  Dołącz  –  w  przypadku  grup  prywatnych  konieczne  jest  wysłanie
następującego żądania dołączenia do grupy: 
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UWAGA: Jeśli  grupa jest  publiczna,  po kliknięciu przycisku Dołącz  zostanie  wyświetlony  komunikat  z
potwierdzeniem  i  od  razu  zostaniesz  jej  członkiem.  Po  dołączeniu  do  grupy  otrzymasz  powitalną
wiadomość e-mail  zawierającą ważne  informacje  oraz linki  ułatwiające  rozpoczęcie  pracy  w  obrębie
grupy.

3.2.  Tworzenie grupy

Aby utworzyć nową grupę, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kalendarz, Kontakty lub OneDrive,

najechać wskaźnikiem myszy na sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć przycisk +,

UWAGA: W  przypadku,  gdy  nie  jesteś  jeszcze  członkiem  żadnej  grupy,  dostępne  będzie  polecenie
Utwórz grupę umożliwiające przejście do panelu tworzenia grupy.

w panelu tworzenia grupy, należy podać/wybrać następujące informacje:
o nazwę, która zwięźle opisuje charakter grupy np. Klasa 2B (pole Wybierz nazw ę),

UWAGA:  Nazwa  grupy  musi  być  unikatowa;  po  podaniu  nazwy  możliwa  jest  również  zmiana
identyfikatora grupy, który będzie użyty, jako podstawa tworzenia adresu URL i adresu e-mail grupy
(po utworzeniu grupy nie można już zmienić jej identyfikatora).

o szczegółowy opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel (pole Dodaj  opis),
o typ grupy (pole Pryw atność):

Publiczna – grupa, w której każdy może wyświetlać zawartość i zostać jej członkiem,
Prywatna  –  grupa,  w  której  tylko  członkowie  mogą  wyświetlać  zawartość,  a  członkostwo
wymaga zatwierdzenia przez administratora grupy,

o Język dla  pow iadomień zw iązanych z g rupą (domyślnie polski),
o ustawienie  subskrypcji  poczty  e-mail  i  zdarzeń  kalendarza  (pozycja  Ustaw  subskrypcję  dla

now ych  członków ,  aby  otrzymyw ali  konw ersację  g rupy  i  zdarzenia  kalendarza  w  skrzynkach
odbiorczych),

kliknąć przycisk Utwórz – grupa zostanie  automatycznie  utworzona,  umożliwiając  natychmiastowe
dodanie członków do grupy.
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Aby dodać członków do utworzonej grupy, należy: 

rozpocząć  wpisywanie  nazwy  lub  adresu  e-mail  użytkownika  –  wyniki  wyszukiwania  są
aktualizowane  dynamicznie  w  czasie  wpisywania  umożliwiając  wybranie  odpowiedniego  wyniku;
UWAGA: Aby wykonać pełne wyszukiwanie, należy  kliknąć przycisk Wyszukaj  w katalogu  i  wskazać
odpowiedniego użytkownika,

kliknąć na interesującego nas użytkownika (zostanie on automatycznie dodany do listy, umożliwiając
dodanie kolejnych użytkowników),

kliknąć przycisk Dodaj.
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UWAGA: Jeśli  chcesz odłożyć dodawanie  członków  utworzonej  grupy  na  później  kliknij  przycisk  Nie
teraz.  Aby  dowiedzieć  się  więcej  na  temat  dodawania  członków  do  grupy,  przejdź  do  rozdziału
Zarządzanie członkami grupy.

Gdy  utworzysz  grupę,  zostaniesz  automatycznie  przeniesiony  do  strony  tej  grupy  i  otrzymasz
odpowiednią wiadomość powitalną zawierającą ważne informacje i linki, które ułatwią Ci rozpoczęcie
pracy (m.in. wyświetlenie i przesłanie plików w obrębie grupy). 

UWAGA:  Warto  zachować  tę  wiadomość  i  inne  wiadomości  grupy,  aby  móc  skorzystać  z  nich  w
przyszłości.

3.3.  Poruszanie się po grupie

Wszystkie grupy, których jesteś członkiem są wyświetlane w sekcji Grupy (w pasku po prawej  stronie
ekranu po przejściu do narzędzia Poczta, Kalendarz, Kontakty lub OneDrive). 

Każda utworzona grupa zawiera następujące elementy:

skrzynkę pocztową grupy  (pozycja  Konwersacje),  zawierającą  wiadomości  e-mail  i  konwersacje
(adres e-mail jest nadany zgodnie z wprowadzonym identyfikatorem, czyli np. klasa2b@edupolis.pl),

kalendarz grupy (pozycja Kalendarz),

grupową usługę OneDrive  (pozycja  Pliki),  skonfigurowaną  automatycznie  z  odpowiednimi
uprawnieniami dla wszystkich plików i członków grupy,

odpowiednią witrynę z notatkami grupy (pozycja Notes).

Gdy klikniesz na nazwę grupy, wyświetlona zostanie witryna grupy, której  najważniejszym elementem
jest  nagłówek  grupy  zawierający  ważne  informacje  na  temat  grupy  oraz  odpowiednie  polecenia
umożliwiające wykonanie wybranych czynności.
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UWAGA: Jedynie w obrębie narzędzia Kalendarz, po kliknięciu nazwy  grupy  nie  wyświetli  się witryna
grupy.  Zamiast  tego  w  głównym  oknie  kalendarza  wyświetlone  zostaną  wszystkie  wydarzenia  i
spotkania utworzone dla wybranej grupy.

Każda  strona  grupy  zawiera  podobny  nagłówek,  umożliwiający  przejście  do  poszczególnych  sekcji

(narzędzi)  grupy  poprzez  kliknięcie  ikony  Więcej  i  wybranie  pozycji  Konwersacje,  Kalendarz,
Członkowie, Pliki lub Notes (Notatki). W tym miejscu możliwe jest także wykonanie takich akcji jak:

dodanie lub usunięcie grupy z ulubionych, 

subskrybowanie lub anulowanie subskrypcji grupy,

edytowanie informacji o grupie, 

wyświetlenie szczegółów grupy,

opuszczenie grupy. 

UWAGA:  Mimo,  że  każdy  członek  grupy  publicznej  może  dodawać  inne  osoby  do  grupy  (pozycja
Członkowie), wszelkie inne zmiany w grupie może wprowadzać jedynie jej  administrator. Domyślnie,
to osoba, która utworzyła grupę,  jest  jej  administratorem,  jednak możliwe  jest  również wyznaczanie
innych członków na administratorów grupy.

Aby przejść do odpowiedniej sekcji w obrębie grupy, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę odpowiedniej grupy,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać odpowiednią pozycję: Konwersacje,
 Kalendarz,  Członkowie,  Pliki  lub  Notes  –  zostaniesz  przeniesiony  do  odpowiedniej  strony
grupowego  obszaru  roboczego  umożliwiającego  np.  napisanie  wiadomość  do  członków  grupy  (
Konwersacje) lub dodanie plików do grupowej biblioteki plików (Pliki).
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3.4.  Zarządzanie grupą

Mimo że każdy członek grupy publicznej  może dodawać inne osoby do grupy, wszelkie inne zmiany w
grupie  może  wprowadzać  tylko  jej  administrator.  Osoba,  która  utworzyła  grupę,  domyślnie  jest  jej
administratorem,  ale  możliwe  jest  również  przypisanie  wybranemu  członkowi  grupy  roli
administratora.

Gdy jesteś administratorem grupy, możesz zmienić jej nazwę, opis, zdjęcie i ustawienie określające, czy
użytkownicy zewnętrzni mogą wysyłać do niej  wiadomości e-mail. Często wykonywaną czynnością jest
również  dodawanie  lub  usuwanie  członków  grupy  i  administratorów.  W  grupie  prywatnej
administrator jest  odpowiedzialny  za dodawanie  odpowiednich członków  i  zarządzanie  żądaniami  o
dołączenie do grupy przez zatwierdzanie lub odmawianie członkostwa. Ponadto po zakończeniu pracy z
grupą, możliwe jest jej usunięcie.

3.4.1.  Edytowanie informacji o grupie

UWAGA: Jedynie administratorzy grupy mogą edytować informacje o grupie. 

Aby dokonać odpowiednich zmian w grupie, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę grupy, którą chcesz edytować,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Edytuj grupę,
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po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie następujący panel Edytuj grupę:

W panelu można dokonać następujący zmian:

w polu Nazw a zmienić nazwę grupy; UWAGA: Nazwa grupy musi być unikatowa,

w polu Opis zmienić szczegółowy opis grupy,

zmienić Język dla  pow iadomień zw iązanych z g rupą (domyślnie polski),

włączyć/wyłączyć zezwolenie osobom spoza sieci  Edupolis  na wysyłanie  wiadomości  e-mail  do
grupy,

włączyć/wyłączyć subskrypcję poczty e-mail i zdarzeń kalendarza dla nowych członków grupy*,

*  Każdy  użytkownik  może  sam  zrezygnować  z  subskrybowania  grupy  poprzez  pozycję  Anuluj
subskrypcję, znajdującą się w nagłówku grupy.

zmienić zdjęcie grupy:

o u  dołu  okna  zdjęcia  kliknąć  przycisk  Zmień  zdjęcie  ;  UWAGA: Aby  przywrócić  domyślne
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zdjęcie należy kliknąć przycisk Usuń fotografię ,
o wskazać  odpowiedni  plik  z  dysku  i  kliknąć  przycisk  Otwórz  –  zdjęcie  zostanie  automatycznie

dodane,  jako  ikona  grupy;  UWAGA: Obsługiwane  formaty  to  gif,  jpg,  jpeg  i  png.  Zdjęcie  jest
skalowane  do  wymiarów  100  na  100  pikseli,  współczynnik  proporcji  jest  automatycznie
zachowywany  i  zdjęcie  może  zostać  nieco  przycięte;  Zdjęcie  grupy  można  również  edytować,
klikając ikonę ołówka na obrazie grupy:

kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać dokonane zmiany ustawień i zdjęcia grupy.

3.4.2.  Zarządzanie członkami grupy

Aby przejść do zarządzania członkami grupy, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę grupy, której członkami chcesz zarządzać,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Członkowie,

automatycznie wyświetlony zostanie ekran z listą wszystkich członków grupy:
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UWAGA: Aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat wybranego członka, należy kliknąć na jego/jej
nazwę – wyświetlona zostanie  wizytówka wybranego użytkownika. Dodatkowo w  obrębie  wizytówki
możliwe jest  dodanie/edycja kontaktu na liście  kontaktów,  wysłanie  do użytkownika wiadomości  e-
mail, zaplanowanie spotkania z wybranym członkiem jak również komunikacja błyskawiczna z  danym
użytkownikiem.

Aby przypisać wybranemu członkowi rolę administratora grupy, należy:

kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie nazwy wybranego członka,
lub 

umieścić wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka i kliknąć ikonę Więcej obok jego nazwy, 

wybrać pozycję Wyznacz na administratora – pozycja zamieni  się na  Odbierz  status administratora,
umożliwiając cofnięcie nadanych uprawnień. 
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UWAGA: Członkowie z przypisanymi uprawnieniami administratorskimi  są dodatkowo wyświetlani  w
sekcji Administratorzy. 

Aby dodać nowego członka do grupy, należy:

przejść do grupy, do której chcesz dodać członków,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Członkowie,

kliknąć ikonę Dodaj  członków  –  po prawej  stronie  ekranu wyświetlony  zostanie  następujący  panel
umożliwiający dodanie członków do grupy:

rozpocząć  wpisywanie  nazwy  lub  adresu  e-mail  użytkownika  –  wyniki  wyszukiwania  są
aktualizowane  dynamicznie  w  czasie  wpisywania  umożliwiając  wybranie  odpowiedniego  wyniku;
UWAGA: Aby wykonać pełne wyszukiwanie, należy  kliknąć przycisk Wyszukaj  w katalogu  i  wskazać
odpowiedniego użytkownika,

kliknąć na interesującego nas użytkownika (zostanie on automatycznie dodany do listy, umożliwiając
dodanie kolejnych użytkowników),

kliknąć przycisk Zapisz.

UWAGA: W  przypadku,  gdy  Twoja  grupa  jest  grupą  prywatną,  użytkownicy  mogą  wysłać  prośbę  o
dodanie do grupy, a Ty otrzymasz odpowiednią wiadomość e-mail. Aby  dodać użytkownika do grupy
prywatnej,  należy  przejść  do  skrzynki odbiorczej,  otworzyć  otrzymaną  wiadomość  i  kliknąć  ikonę
Zatwierdź żądanie. 
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Aby usunąć wybranego członka z grupy, należy:

kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie nazwy wybranego członka,
lub 

umieścić wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka i kliknąć ikonę Więcej obok jego nazwy, 

wybrać pozycję Usuń z grupy – użytkownik zostanie automatycznie usunięty z grupy.

3.4.3.  Usuwanie grupy

Gdy po spełnieniu określonego celu grupa nie będzie już potrzebna, możesz ją usunąć.

UWAGA: Jedynie administratorzy grupy mogą usunąć swoją grupę.

Aby usunąć grupę, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę grupy, którą chcesz usunąć,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Edytuj grupę,

u dołu panelu Edytuj grupę kliknąć przycisk Usuń grupę,

w oknie potwierdzenia usunięcia grupy, należy wybrać opcję Rozumiem,  że ta  g rupa  zostanie trw ale
usunięta, a następnie kliknąć przycisk Usuń.
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UWAGA: Usuwając grupę, należy zachować ostrożność. Podczas usuwania grupy wszystkie konwersacje,
wiadomości  e-mail,  pliki  i  zdarzenia  kalendarza  grupy  oraz  informacje  pokrewne  zostaną  trwale
usunięte. Nie ma sposobu na odzyskanie tych danych.

3.5.  Opuszczanie grupy

Aby opuścić grupę, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę grupy, którą chcesz opuścić,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Opuść grupę.

UWAGA: Jeśli  jesteś  jedynym administratorem grupy,  nie  możesz jej  opuścić. Zanim opuścisz grupę,
musisz  przypisać  rolę  administratora  innemu  członkowi  grupy.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  o
podwyższaniu poziomu członka, przejdź do rozdziału Zarządzanie członkami grupy.
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4. Poczta elektroniczna

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office  365 w  obrębie,  której  należy  kliknąć kafelek Poczta,  aby  przejść do  swojej  osobistej  Skrzynki
odbiorczej. 

UWAGA: Kafelek  Poczta  jest  również  dostępny  po  rozwinięciu  menu  głównego  aplikacji  Office  365

(przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

W  tym  obszarze  możliwe  jest  odbieranie  i  wysyłanie  poczty  elektronicznej  do  adresatów
wewnętrznych oraz zewnętrznych jak również zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej, w
tym  organizacja  hierarchii  folderów,  kategoryzacja  treści,  nadawanie  ważności  i  flagowanie
elementów. 

W  obrębie  narzędzia  Poczta  możliwe  jest  również  przejście  do  grupowych  skrzynek  pocztowych,
zawierających wiadomości e-mail i konwersacje skierowane do wszystkich członków wybranych grup. 
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4.1.  Poczta – Strona główna

Po przejściu do narzędzia Poczta, wyświetlona zostanie strona główna modułu, którą można podzielić
na następujące sekcje:

1) Przyciski akcji:

przycisk  Nowa  umożliwiający  utworzenie  i  wysłanie  nowej  wiadomość  e-mail  (patrz:  Tworzenie
nowej  wiadomości) oraz utworzenie  nowego zdarzenia kalendarza (patrz: Tworzenie  zdarzenia lub
spotkania),

przyciski  dostępne  po  wybraniu  wiadomości  na  liście  wiadomości  umożliwiające  wykonanie
typowych akcji dotyczących wiadomości e-mail m.in. Usuń, Archiwizuj, Wiadomość śmieć, Wyczyść,
Przenieś do i Kategorie.

2)  Okno wyszukiwania umożliwiające  odnalezienie  wiadomości  zawierającej  wpisane  wyrażenie,  na
przykład imię i nazwisko osoby, od której wiadomość chcesz przeczytać.

3) Lista folderów wyświetlająca listę domyślnie ulubionych folderów skrzynki pocztowej  (np. Skrzynka
odbiorcza  lub  Elementy  wysłane)  oraz  inne  utworzone  i  dodane  do  ulubionych  przez  użytkownika
foldery (patrz: Tworzenie folderów i podfolderów).

4) Lista grup, których jesteś  członkiem –  kliknięcie  nazwy  grupy  w  widoku poczty  wyświetli  skrzynkę
pocztową wybranej grupy, umożliwiając efektywną konwersację w obrębie grupy.

5) Lista wiadomości wyświetlająca wszystkie wiadomości znajdujące się w obecnie wybranym folderze
np. Skrzynka odbiorcza, umożliwiając m.in. kategoryzowanie i flagowanie wiadomości.

6)  Okno  odczytu  wybranej  wiadomości  umożliwiające  m.in.  odczytanie  wiadomości  oraz  wysyłanie
odpowiedzi lub przesyłanie jej dalej. 
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4.2.  Tworzenie nowej wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość, należy:

kliknąć przycisk Nowa nad listą wiadomości – w oknie odczytu wyświetlony zostanie formularz nowej
wiadomości:

w polach Do i DW (Do wiadomości) wprowadzić nazwy  /  adresy  e-mail  użytkowników  lub grup,  do
których chcesz wysłać wiadomość e-mail,

w polu Dodaj  temat wprowadzić krótki opis wiadomości e-mail,

poniżej wpisać treść wiadomości e-mail i kliknąć przycisk Wyślij .

Tworząc wiadomość e-mail można swobodnie dodawać do wiadomości  pliki  (załączniki)  korzystając z

przycisku  oraz korzystać z  licznych funkcje  formatowania tekstu.  Do  edycji  wiadomości
służy  prosty,  wizualny  edytor  posiadający  liczne  funkcje  edycji  tekstu.  Na  pasku  narzędzi  edytora
znajdują  się  m.in.  narzędzia  pogrubiania,  kursywy,  zmiany  czcionki,  wypunktowania,  wyrównania,
wstawiania linków i tabel oraz wiele innych. 

Aby  uzyskać  dostęp  do  wszystkich  opcji  formatowania,  należy  rozwinąć  dodatkowe  opcje  (jak
zaznaczono poniżej). 

UWAGA:  Jeśli  nie  masz  pewności,  jakie  czynności  są  wykonywane  po  wybraniu  niektórych  ikon
formatowania, po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany przycisk system wyświetli odpowiednią
etykietę wyjaśniając przeznaczenie przycisku. 
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4.2.1.  Opcje wiadomości

Przed wysłaniem wiadomości  warto również zdefiniować opcje  wiadomości  np.  ustawić  mechanizm
powiadomień  o  dostarczeniu  i  przeczytaniu  wiadomości  przez  adresata,  czy  też  określić  ważność
wiadomości. 

Aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  opcji  należy  rozwinąć  menu  Więcej ,  a  następnie  wybrać
odpowiednią pozycję.

W tym miejscu możliwe jest wybranie następujących opcji:

Zapisz wersję roboczą – aplikacja automatycznie zapisuje wiadomości podczas ich redagowania,  ale
można również wymusić jej zapisanie w dowolnym momencie,

Pokaż pole UDW – pozwala uwzględnić określoną osobę na liście adresatów, ukrywając jej  nazwę dla
innych adresatów (Ukryte do wiadomości),

Pokaż  pole  Od  –  jeśli  masz  uprawnienie  do  wysyłania  wiadomości  z  więcej  niż  jednego  adresu,
możesz za pomocą tego pola zmienić adres nadawcy w redagowanej wiadomości,

Sprawdź nazwy  –  po wpisaniu imienia lub  nazwiska  odbiorcy  w  polu  Do  lub  DW,  kliknięcie  opcji
Sprawdź nazwy spowoduje odszukanie pasującego kontaktu, 

Ustaw ważność – pozwala ustawić ważność wiadomości (nie zmienia to sposobu obsługi wiadomości,
tylko służy do powiadamiania adresatów, czy wiadomość ma wysoką, czy niską ważność),
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Przełącz na zwykły tekst / Przełącz na język HTML – wybranie zwykłego tekstu wyłącza wszelkie opcje
formatowania tekstu, umożliwiając wpisanie jedynie zwykłego tekstu,

Pokaż opcje wiadomości – pozwala na ustawienie charakteru wiadomości lub zażądanie  otrzymania
potwierdzeń: 

o Charakter
W tym miejscu dostępne są następujące  ustawienia charakteru wiadomości: Normalny,  Osobisty,
Prywatny  i  Poufny  –  stanowią  one  jedynie  informację  dla  adresatów  i  nie  zmieniają  sposobu
obsługi wiadomości.

o Żądaj potwierdzenia dostarczenia
Aby  uzyskać  powiadomienie  po  dotarciu  wysłanej  wiadomości  do  adresatów,  możesz  zażądać
potwierdzenia dostarczenia. 

o Żądaj potwierdzenia przeczytania 
Aby  uzyskać  powiadomienie  o  tym,  że  wiadomość  została  przeczytana,  możesz  zażądać  od
adresatów potwierdzenia przeczytania wiadomości.
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4.3.  Odpowiadanie na wiadomość e-mail i przesyłanie jej dalej

Po  otrzymaniu  wiadomości,  domyślnie  będzie  ona  wyświetlona  na  liście  wiadomości  w  folderze
Skrzynka odbiorcza. Po wybraniu wiadomości,  jej  treść zostanie  wyświetlona w  okienku  odczytu  po
prawej  stronie  ekranu,  umożliwiając  nie  tylko  odczytanie  wybranej  wiadomości,  ale  również
wykonanie na niej odpowiednich akcji, w tym odpowiedzenie na nią lub przesłanie jej dalej.

Akcje  możliwe  do wykonania na  otwartej  wiadomości  dostępne  są  poprzez  menu  zlokalizowane  w
okienku odczytu obok przycisku Odpowiedz wszystkim (jak zaznaczono poniżej).

Domyślnie  dostępną akcją jest  akcja  umożliwiająca  wysłanie  odpowiedzi  do  wszystkich  nadawców/
adresatów (przycisk Odpowiedz wszystkim) – po kliknięciu tego przycisku, w okienku odczytu zostanie
wyświetlony  formularz  nowej  wiadomości  –  u  góry  wyświetlone  zostanie  miejsce  na  Twoją
wiadomość, a poniżej treść wiadomości, na którą odpowiadasz.

UWAGA: Aby  uzyskać informacje  o sposobie  tworzenia wiadomości,  przejdź  do  rozdziału  Tworzenie
nowej wiadomości.

Po rozwinięciu menu przy opcji Odpowiedz wszystkim uzyskasz dostęp do innych akcji  możliwych do
wykonania  na  wiadomości:  m.in.  Odpowiedz,  Prześlij  dalej,  Usuń,  Oznacz  jako  nieprzeczytane/
przeczytane lub Oflaguj.

UWAGA: Wybranie pozycji Odpowiedz wszystkim za pomocą spotkania  otworzy  stronę umożliwiającą
utworzenie nowego spotkania z już zdefiniowanymi uczestnikami spotkania w narzędziu Kalendarz. 
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4.4.  Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej

W obrębie skrzynki pocztowej  każdy użytkownik może  dowolnie  zarządzać jej  strukturą i  zawartością
poprzez:

tworzenie folderów/podfolderów i odpowiednie segregowanie wiadomości,

filtrowanie, flagowanie i kategoryzowanie wiadomości.

4.4.1.  Tworzenie folderów i podfolderów

Na liście folderów wyświetlane mogą być foldery domyślne dla wszystkich skrzynek odbiorczych (np.
Elementy wysłane czy Wersje robocze) oraz inne foldery, które sam utworzysz.

UWAGA:  W  widoku  głównym  hierarchii  folderów  zawsze  wyświetlane  są  foldery,  które  zostały
oznaczone, jako ulubione. Aby wyświetlić listę wszystkich folderów, należy kliknąć link Więcej  na dole
sekcji Foldery (jak zaznaczono poniżej) . 

Po kliknięciu linku Więcej lista wyświetlonych folderów podzielona będzie na foldery Ulubione (1), czyli
te widoczne w widoku głównym, oraz wszystkie foldery (2).
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UWAGA: Aby powrócić do głównego widoku folderów tj. ulubionych, kliknij przycisk .

Kliknij dowolny folder na liście, aby wyświetlić jego zawartość tj. listę wiadomości.

Aby utworzyć nowy folder, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  obrębie  sekcji  Foldery  (Ulubione lub  wszystkie),  a  następnie  kliknąć
przycisk +,

wpisać nazwę nowego folderu i kliknąć klawisz ENTER – folder zostanie utworzony w  odpowiednim
miejscu. 

UWAGA: Jeśli utworzysz folder w sekcji Ulubione zostanie on automatycznie oznaczony, jako ulubiony i
będzie widoczny w widoku głównym sekcji Foldery.

Aby utworzyć podfolder istniejącego folderu, należy:

w sekcji Foldery kliknąć link Więcej , aby wyświetlić wszystkie foldery,

prawym przyciskiem myszy  kliknąć na dowolny  folder w  obrębie  pełnej  listy  folderów  (tworzenie
podfolderów nie jest możliwe w obrębie sekcji Ulubione),

wybrać pozycję Utwórz nowy podfolder, wpisać jego nazwę i kliknąć klawisz ENTER – do klikniętego
prawym przyciskiem myszy folderu zostanie dodany nowy podfolder.

UWAGA: Zauważ, że w zależności od lokalizacji folderu (Ulubione lub wszystkie), akcje, które można na
nim wykonać (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) będą się różnić. 
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Aby dodać wybrany folder do ulubionych, należy:

w sekcji Foldery kliknąć link Więcej , aby wyświetlić wszystkie foldery,

w obrębie listy wszystkich folderów najechać wskaźnikiem myszy na wybrany folder i  kliknąć ikonę

,

lub

prawym przyciskiem myszy kliknąć na wybrany folder i wybrać pozycję Dodaj do ulubionych.

UWAGA:  Folder  zostanie  automatycznie  oznaczony,  jako  ulubiony  i  będzie  widoczny  w  widoku

głównym sekcji Foldery. Aby usunąć folder z ulubionych wystarczy kliknąć ikonę  lub wybrać pozycję
Usuń z ulubionych.

Każdy  użytkownik  może  dowolnie  zmieniać  hierarchię  folderów  poprzez  przeciąganie  ich  w
odpowiednie miejsca metodą przeciągnij  i upuść lub poprzez opcję Przenieś w dół/górę  na liście  lub
Przenieś w menu folderu (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy).

4.4.2.  Segregowanie wiadomości

Po  utworzeniu  odpowiednich  folderów  np.  tematycznych  możliwe  jest  dowolne  segregowanie
wiadomości tj. przenoszenie wiadomości do odpowiednich folderów. 

Aby przenieść wybraną wiadomość do odpowiedniego folderu, należy: 

przejść do folderu, w którym znajduje się wiadomość, którą chcesz przenieść,

odszukać wiadomość na liście wiadomości, 

przeciągnąć i upuścić wiadomość na odpowiedni folder w sekcji Foldery. 

UWAGA:  Przenoszenie  wiadomości  możliwe  jest  również,  po  kliknięciu  wiadomości  prawym
przyciskiem myszy  na liście  wiadomości,  wybranie  pozycji  Przenieś  i  wskazanie  folderu,  do  którego
chcesz  przenieść  wiadomość.  Niezależnie  od  metody  przenoszenia  możliwe  jest  zaznaczenie  kilku
wiadomości i przeniesienie ich wszystkich naraz. 

4.4.3.  Filtrowanie listy wiadomości

W  obrębie  listy  wiadomości  możliwe  jest  filtrowanie  i  sortowanie  wiadomości  (menu  rozwijane
Wszystkie) według następujących kryteriów:

Filtruj – Wszystkie, Nieprzeczytana, Do mnie, Oflagowane,

Sortuj według – Data, Od, Do, Temat, Załączniki, Ważność, Rozmiar,
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Wyświetl jako – Wiadomości, Konwersacje. 

Wbudowane  filtry  Wszystkie,  Nieprzeczytane,  Do  mnie  i  Oflagowane  umożliwiają  szybki  wybór
elementów  wyświetlanych  na  liście  wiadomości.  Zastosowanie  filtru  Wszystkie  powoduje
wyświetlenie  wszystkich  wiadomości,  filtru  nieprzeczytane  —  wiadomości,  które  nie  zostały
oznaczone, jako przeczytane, filtru do mnie — wszystkich wiadomości zawierających Twój adres w polu
Do lub DW, a filtru oflagowane — wszystkich wiadomości oznaczonych flagą.

4.4.4.  Akcje na otrzymanych wiadomościach

Na liście wiadomości wyświetlane są wiadomości znajdujące się w bieżącym folderze, którymi  można
dodatkowo zarządzać m.in. poprzez flagowanie i kategoryzowanie ich w obrębie wybranego folderu.

Najszybszym  sposobem  na  wykonanie  pewnych  czynności  na  wiadomościach  jest  najechanie  na
wybraną wiadomość wskaźnikiem myszy i kliknięcie odpowiednich ikon. W taki sposób możliwe jest m.

in. usunięcie wiadomości lub konwersacji (ikona ) oraz oznaczenie wiadomości flagą . 

UWAGA:  Inne  możliwe  ikony  w  obrębie  listy  wiadomości  informują,  czy  wiadomości  zawierają

załączniki , jaki jest ich priorytet (wysoki  lub niski ) lub jaką nadano im kategorię.
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Po  kliknięciu  wiadomości  prawym  przyciskiem  myszy  zostanie  wyświetlone  menu  opcji
umożliwiających  na  przykład  oznaczenie  wiadomości,  jako  przeczytanej  lub  nieprzeczytanej,
przeniesienie  jej  do  innego  folderu,  usunięcie  wiadomości,  oflagowanie  wiadomości  lub  jej
skategoryzowanie. 

Większość akcji jak np. usunięcie czy nadanie kategorii wiadomości można również wykonać przy użyciu

przycisków akcji i menu Więcej (w pasku poleceń zlokalizowanym nad okienkiem odczytu).

UWAGA: Wybrane akcje można wykonać na jednej  lub wielu wiadomościach poprzez ich zaznaczenie
na liście wiadomości i wybranie odpowiedniego polecenia z menu wiadomości lub z paska poleceń.
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4.4.4.1.  Flagowanie wiadomości

Najszybszym  sposobem  na  oznaczenie  wiadomości  flagą  jest  najechanie  wskaźnikiem  myszy  na

wybraną  wiadomość  i  kliknięcie  ikony   lub  kliknięcie  wiadomości  prawym  przyciskiem  myszy  i
wybranie pozycji Oflaguj.

UWAGA:  Oflagowanie  wiadomości  funkcjonuje,  jako  oznaczenie  elementu  do  wykonania.  Po
oflagowaniu elementu zostanie on dodany do listy twoich zadań w narzędziu Zadania. 

Dodatkowo,  kliknięcie  prawym  przyciskiem  myszy  na  ikonę  flagi   wyświetli  menu  umożliwiające
przypisanie  odpowiedniego  terminu  na  wykonanie  zadania  tj.  Dzisiaj,  Jutro,  Ten  tydzień,  Przyszły
tydzień, Brak daty, lub oznaczenia zadania jako ukończonego oraz całkowite wyczyszczenie flagi np. w
przypadku omyłkowego oznaczenia wiadomości. 

UWAGA: Ponowne kliknięcie flagi również oznaczy element jako wykonany.

UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z zadaniami przejdź do rozdziału Zadania.

4.4.4.2.  Kategoryzowanie wiadomości

Aby przypisać wiadomość do odpowiedniej kategorii, należy:

prawym przyciskiem myszy kliknąć na wiadomość,

wybrać pozycję Kategoryzuj i wybrać odpowiednią kategorię:
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UWAGA:  Zarządzanie  kategoriami  odbywa  się  po  przejściu  do  pozycji  Kategoryzuj  >  Zarządzaj

kategoriami.  W  tym  miejscu  możliwe  jest  usunięcie  wybranej  kategorii  (ikona  ),  zmiana  koloru

wybranej kategorii (ikona ) lub dodanie swojej własnej kategorii (link Dodaj  now ą kateg orię).

UWAGA: Nadanie kategorii wiadomości oraz zarządzanie kategoriami możliwe jest również przy użyciu
przycisku Kategorie (w pasku poleceń zlokalizowanym nad okienkiem odczytu).
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4.5.  Skrzynka pocztowa grupy

Na liście Grupy  w obrębie narzędzia Poczta wyświetlane są wszystkie grupy, których jesteś członkiem.
Kliknięcie nazwy grupy w  widoku poczty  wyświetli  Skrzynkę odbiorczą wybranej  grupy,  umożliwiając
szybką i efektywną konwersację w obrębie grupy. W tym miejscu możliwe jest branie czynnego udziału
w konwersacjach, w tym rozpoczęcie konwersacji, oznaczanie wybranej  wiadomości znacznikiem Lubię
to oraz odpowiadanie i przesyłanie wiadomości do innych użytkowników. 

UWAGA: Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane w obrębie grupy są również wyświetlane w Twojej
głównej  skrzynce  odbiorczej,  umożliwiając bardziej  zaawansowaną  pracę  z  wiadomościami  niż  ta  w
obrębie skrzynki pocztowej grupy tj. przenoszenie, flagowania, kategoryzowanie wiadomości itd. 

Po kliknięciu nazwy grupy możliwe jest również przejście do poszczególnych stron grupy (Konwersacje,
Kalendarz,  Członkowie,  Pliki  i  Notes)  oraz  wykonanie  innych  akcji  w  obrębie  witryny  grupy.  Aby
dowiedzieć się więcej, przejdź do rozdziału Poruszanie się po grupie.
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5. Kalendarz

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office  365 w  obrębie,  której  należy  kliknąć  kafelek  Kalendarz,  aby  przejść  do  swojego  osobistego
Kalendarza. 

UWAGA: Kafelek Kalendarz jest również dostępny po rozwinięciu menu głównego aplikacji  Office  365

(przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

W kalendarzu aplikacji Office 365 możesz swobodnie dodawać spotkania, terminy i inne zdarzenia oraz
śledzić je i udostępniać innym użytkownikom. Istnieje również możliwość utworzenia kilku kalendarzy
(np.  dla  różnych  grup),  połączenia  z  kalendarzami  innych  osób,  a  nawet  udostępnienia  swojego
kalendarza innym osobom w sieci Edupolis.
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5.1.  Kalendarz – Strona główna

Po  przejściu  do  narzędzia  Kalendarz,  wyświetlona  zostanie  strona  główna  modułu,  którą  można
podzielić na następujące sekcje:

1)  Okno  wyszukiwania  umożliwiające  wpisanie  szukanego  wyrażenia,  na  przykład  imię  i  nazwisko
osoby, związanej z wydarzeniem, którego szukasz, albo nazwę określonego zdarzenia.

2) Kalendarz umożliwiający przejście do odpowiedniej daty.

3) Lista Moje kalendarze umożliwia wyświetlenie kilku kalendarzy naraz. W obszarze Moje kalendarze
można  tworzyć  nowe kalendarze,  na  przykład  kalendarz  na  potrzeby  określonego  projektu  lub  do
zapisywania  terminów  osobistych.  W  tym  miejscu  wyświetlane  są  również  udostępnione  Tobie
kalendarze innych osób oraz kalendarze grup, do których należysz. W tym miejscu możliwe  jest  m.in.
wybranie  kalendarzy,  które  mają  być  wyświetlone  w  oknie  głównym.  UWAGA:  Jeśli  wybierzesz
wyświetlanie  kilku  kalendarzy,  zostaną  one  scalone  w  jednym  widoku  (tj.  w  widoku  głównym
kalendarza), a terminy z każdego kalendarza zostaną oznaczone innym kolorem.

4) Przyciski akcji:

przycisk Nowy umożliwiający utworzenie nowego zdarzenia kalendarza oraz przejście  do tworzenia
wiadomości e-mail (patrz: Tworzenie nowej wiadomości),

przycisk  Dodaj  kalendarz  umożliwiający  dodanie  kalendarza  pomocniczego  (np.  prywatnego),
kalendarza  z  urodzinami  i  kalendarza  świąt  oraz  załadowanie  kalendarza  z  pliku,  Internetu  lub
katalogu,

przycisk  Udostępnij  umożliwiający  udostępnienie  swoich  kalendarzy  dowolnym  użytkownikom  z
Twojej sieci,

przycisk Drukuj umożliwiający wydrukowanie wybranego widoku swojego kalendarza,

5) Pasek nawigacji  kalendarza umożliwiający  przejście  do wybranego dnia,  tygodnia lub miesiąca (w
zależności od wybranej  opcji widoku – patrz: 7). Aby przejść do określonej  daty, wystarczy ją wybrać z
rozwijanego  menu  po  prawej  stronie  lub  użyć  strzałek  po  lewej  stronie,  aby  wyświetlać  daty
poprzedzające pokazywany okres bądź następujące po nim.

6) Okienko główne wyświetlające wybrane kalendarze, umożliwiając podgląd zdarzeń oraz utworzenie
nowego terminu w wybranym przez siebie dniu.
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7)  Opcje  widoku umożliwiają wybranie  odpowiedniego widoku kalendarza  (Dzień,  Tydzień  roboczy,
Tydzień, Miesiąc lub przejście do bieżącej daty).

5.2.  Wyświetlanie szczegółów zdarzenia

UWAGA: Zdarzeniem może być dowolne zdarzenie np. termin, spotkanie lub wydarzenie  całodzienne
(aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rozdziału Tworzenie zdarzeń i planowanie spotkań).

Klikając na zdarzenie w kalendarzu, możesz wyświetlić jego szybki podgląd.

W przypadku  zdarzenia  utworzonego  przez  Ciebie  zostanie  wyświetlona  informacja,  że  jesteś  jego
twórcą, oraz linki umożliwiający edycję lub anulowanie/usunięcie zdarzenia.

W przypadku spotkania,  na  które  Cię  zaproszono,  zostanie  wyświetlona  informacja  o  organizatorze
wraz  z  ikonami  umożliwiającymi  wysłanie  odpowiedzi  na  zaproszenie  to  jest:  Akceptuj,  Wstępna
akceptacja, Odrzuć, Zaproponuj nowy termin. 

Dodatkowo, jeśli Ty lub organizator spotkania dołączyliście zaproszenie na spotkanie online, widoczny
będzie również link Dołącz umożliwiający dołączenie do spotkania online.
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UWAGA: W  obrębie  Kujawsko-Pomorskiej  Platformy  Edukacyjnej,  spotkania  online  są  realizowane
przez moduł  Skype  dla firm. Aby  dowiedzieć się więcej  na  temat  pracy  z  tym  modułem  przejdź  do
dokumentu Czat i w irtualne środow isko pracy – Skype – Dokumentacja  użytkow nika.

W przypadku widoku miesięcznego, gdy w danym dniu użytkownik ma zaplanowane kilka zdarzeń, po
kliknięciu na wybrany dzień, po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlona lista wszystkich zdarzeń w
tym dniu umożliwiając zapoznanie się z ich szczegółami. 

5.3.  Tworzenie zdarzeń i planowanie spotkań

Aby utworzyć zdarzenie w kalendarzu lub zaplanować spotkanie, należy:

wybrać pozycję Nowy > Zdarzenie kalendarza:

lub 

kliknąć dwukrotnie na wybrany dzień/przedział czasu w kalendarzu,

W obu przypadkach w nowym oknie wyświetlony zostanie następujący formularz nowego zdarzenia:
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Formularz nowego zdarzenia składa się z następujących sekcji:

sekcja  Szczeg óły  –  umożliwia  podanie  następujących  informacji  o  tworzonym  zdarzeniu  lub
spotkaniu:
o tytuł i lokalizacja zdarzenia (np. Spotkanie klasowe p. 209),
o dzień i godzina rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia,

UWAGA:  Jeśli  zdarzenie,  które  tworzysz  ma  trwać  cały  dzień  wybierz  opcję  Cały  dzień.  Aby
tworzone zdarzenie było niewidoczne dla innych użytkowników wybierz opcję Pryw atne.

o cykliczność wydarzenia –  jeśli  wydarzenie,  które  tworzysz ma się odbywać cyklicznie  np. raz w
tygodniu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy Pow tórz,
o kalendarz w obrębie, którego ma zostać utworzone zdarzenie np. kalendarz grupy (lista Zapisz  w

kalendarzu), 
o odpowiedni czas, kiedy powinno zostać wysłane  przypomnienie  (w  formie  powiadomienia)  do

wszystkich uczestników zdarzenia, 

UWAGA: Aby  dodatkowo  wysłać  wiadomość  e-mail  z  przypomnieniem  o  spotkaniu  kliknij  link
Dodaj  przypomnienie e-mail i określ parametry przypomnienia.

o sposób wyświetlania terminu zdarzenia w kalendarzu (Wolny, Pracuje w innym miejscu, Wstępna
akceptacja, Zajęty lub Z dala od komputera),
o informacje dotyczącą zdarzenia np. dłuższy opis dotyczący danego wydarzenia,

sekcja Kontakty – umożliwia dodanie uczestników lub grup, które chcesz zaprosić do wydarzenia lub
spotkania.

Po dodaniu uczestnika/grupy w sekcji Kontakty domyślnie zaznaczona zostanie opcja Żądaj  odpow iedzi
obligująca  uczestników  do  wysłanie  odpowiedzi  na  zaproszenie  tj.  wstępnej  akceptacji,  akceptacji,
odrzucenia  lub  zaproponowania  nowego  terminu  spotkania  –  jeśli  nie  potrzebujesz  takiego
potwierdzenia wystarczy, że odznaczysz tę opcję.

Dodatkowo,  aby  upewnić  się,  że  wszyscy  uczestnicy  są  dostępni  w  wybranym  przez  Ciebie  czasie,
możesz użyć opcji Asystent planowania zlokalizowanej  w obrębie sekcji Kontakty  i wyświetlić podgląd
zajętości innych zaproszonych osób w wybranym dniu. 



Strona 42Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

W oknie  Asystent  planow ania możliwe  jest  również określenie  opcjonalnych uczestników  spotkania
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na imię i  nazwisko wybranego użytkownika i  wybranie
pozycji Uczestnictwo opcjonalne. Aby zamknąć okno planowania, należy kliknąć przycisk Ok.

Po  podaniu  odpowiednich  informacji  o  zdarzeniu  kliknij  przycisk  Zapisz  –  zdarzenie  zostanie
automatycznie dodane do kalendarza wskazanych użytkowników i/lub grup.

Po  wybraniu  grupy  jako  uczestnika  spotkania,  wydarzenie  zostanie  automatycznie  dodane  do
kalendarza grupy  i  będzie  widoczne  dla  każdego  jej  członka.  Każdy  zaproszony  uczestnik  lub  grupa
dostanie  również odpowiednią wiadomość e-mail  ze  szczegółami  spotkania  z  możliwością  wysłanie
odpowiedzi na zaproszenie (jeśli wybrałeś opcję Żądaj  odpow iedzi). 

W trakcie tworzenia nowego zdarzenia możliwe jest również dołączenie do niego odpowiedniego pliku
(przycisk Dołącz) oraz określenie kategorii (ważności) zdarzenia (przycisk Kategoryzuj). 

5.3.1.  Planowanie terminu konferencji online

Jeśli spotkanie, które tworzysz ma się odbyć w  trybie  online  (w  module  Skype  dla firm),  po podaniu
odpowiednich  informacji  o  spotkaniu  i  dodaniu  niezbędnych  uczestników,  należy  wybrać  opcję
Spotkanie  programu  Skype  >  Dodaj  spotkanie  programu  Skype  zlokalizowaną  nad  formularzem
zdarzenia. 
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Automatycznie  w  polu  Lokalizacja  zostanie  podana  informacja  "Spotkanie  online"  a  w  treści
wiadomości wprowadzone zostaną odpowiednie linki umożliwiające udział w spotkaniu.

UWAGA: Aby  dowiedzieć się więcej  na temat  pracy  z  modułem Skype  przejdź  do  dokumentu  Czat  i
w irtualne środow isko pracy – Skype – Dokumentacja  użytkow nika.

5.4.  Edytowanie, usuwanie i anulowanie zdarzeń

UWAGA: Aby edytować spotkanie, musisz być osobą, która je zorganizowała.

Aby dokonać odpowiednich zmian w zdarzeniu, należy: 

prawym przyciskiem myszy kliknąć na wybrane zdarzenie,

wybrać pozycję Otwórz,

wprowadzić zmiany w szczegółach i/lub uczestnikach zdarzenia,

kliknąć przycisk Zapisz lub Wyślij (w zależności od typu zdarzenia).

UWAGA:  Modyfikowanie  zdarzenia  możliwe  jest  również  po  dwukrotnym  kliknięciu  zdarzenia  w
kalendarzu.

Aby usunąć lub anulować zdarzenie, należy:

wybrać zdarzenie z kalendarza, aby wyświetlić jego szczegóły,

kliknąć przycisk Usuń lub Anuluj (w zależności od typu zdarzenia),

potwierdzić chęć usunięcia/anulowania zdarzenia. 
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UWAGA: Opcje Usuń i Anuluj są również dostępne w menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na
wybrany element. 

W przypadku anulowania  wezwania  na  spotkanie  możliwe  jest  edytowanie  anulowania  przed  jego
wysłaniem (np. podanie powodu odwołania) bądź natychmiastowe wysłanie anulowania.

W przypadku  wydarzenia  lub  spotkania,  na  które  otrzymałeś  zaproszenie,  wybierz  pozycję  Usuń,  a
następnie  wybierz  odpowiednią  opcję  w  zależności  od  tego,  czy  chcesz  dołączyć  wiadomość  do
odrzucenia spotkania, wysłać odpowiedź bez wiadomości, czy w ogóle nie wysyłać odpowiedzi.

UWAGA: Możliwe  jest  również usuwanie  lub anulowanie  spotkań dodanych  do  Twojego  kalendarza
przez innych użytkowników.

5.5.  Udostępnianie zdarzenia użytkownikowi lub grupie

Aby udostępnić wybrane zdarzenie danemu użytkownikowi lub grupie, należy:

kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany element i wybrać pozycję Prześlij dalej, 

w  polach  Do  i  DW  wprowadzić  nazwy  /  adresy  e-mail  osób  lub  grup,  którym  chcesz  udostępnić
wybrane zdarzenie,

opcjonalnie wpisać treść wiadomości e-mail i kliknąć przycisk Wyślij .
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UWAGA: Wydarzenie zostanie automatycznie dodane  do kalendarza wskazanych osób lub wszystkich
użytkowników wskazanych grup umożliwiając jego akceptacje, odrzucenie lub zaproponowanie innego
terminu. 

5.6.  Udostępnianie kalendarzy osobistych

Udostępniając  swoje  kalendarze  sprawiasz,  że  inni  użytkownicy  będą  mieli  wgląd  do  stanu  Twojej
dostępności.  Gdy  udostępnisz  kalendarz  osobie  w  swojej  sieci,  będzie  ona  mogła  dodać  go
bezpośrednio  do  swojego  widoku  kalendarza  w  aplikacji  (patrz:  Podgląd  stanu  dostępności
użytkowników w oparciu o ich kalendarze). Dodatkowo w  zależności  od nadanego poziomu dostępu,
osoba, której udostępnisz kalendarz będzie mogła wyświetlać Twój  kalendarz, edytować go lub działać
jako Twój pełnomocnik odnośnie wezwań na spotkania. 

Aby udostępnić kalendarz osobisty wybranej osobie, należy:

z pozycji Udostępnij wybrać odpowiedni kalendarz, który chcesz udostępnić:

lub

kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie kalendarza w obrębie listy kalendarzy po lewej  stronie
ekranu i wybrać pozycję Udostępnianie kalendarza,
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rozpocząć  wpisywanie  nazwy  lub  adresu  e-mail  użytkownika  (pole  Udostępnij)  –  wyniki
wyszukiwania  są  aktualizowane  dynamicznie  w  czasie  wpisywania  umożliwiając  wybranie
odpowiedniego wyniku,

UWAGA: Aby  wykonać pełne  wyszukiwanie,  należy  kliknąć  przycisk  Wyszukaj  w  katalogu  i  wskazać
odpowiedniego użytkownika.

kliknąć  na  interesującego  nas  użytkownika  –  zostanie  on  automatycznie  dodany  do  listy,
umożliwiając  dodanie  kolejnych  użytkowników  oraz  określenie  poziomu  szczegółowości
udostępnianych informacji,

opcjonalnie  zmienić temat  wiadomości  e-mail,  która zostanie  wysłana  do  wskazanych  osób  (pole
Temat),

wybrać kalendarz, który chcesz udostępnić (pole Kalendarz),

kliknąć przycisk Wyślij.

W zależności od wybranego kalendarza, po dodaniu osoby,  której  chcesz go udostępnić możliwe  jest
wybranie jednej z następujących opcji poziomu dostępu do kalendarza:

Tylko dostępność (wyświetla jedynie Twoją zajętość, bez dodatkowych informacji o zdarzeniach),

Ograniczone szczegóły (wyświetla temat i lokalizację zdarzeń),

Pełne szczegóły (wyświetla wszelkie informacje o zdarzeniach w Twoim kalendarzu),

Redaktor (użytkownik będzie mógł edytować zdarzenia w Twoim kalendarzu),

Pełnomocnik (użytkownik będzie mógł działać jako pełnomocnik odnośnie wezwań na spotkania). 

UWAGA: W przypadku udostępniania kalendarza innego niż Twój  kalendarz podstawowy,  na przykład
kalendarza projektu dodany przez użytkownika do swojego konta (patrz: Tworzenie nowego kalendarza
), można jedynie nadać dwa rodzaje dostępu tj. Pełne szczegóły lub Redaktor.

Każda  osoba  w  Twojej  sieci,  której  został  udostępniony  kalendarz,  otrzyma  wiadomość  e-mail  z
zaproszeniem informującym o tym fakcie. 

Zaproszenie zawiera dwa przyciski: jeden w  celu dodania Twojego kalendarza do widoku kalendarza
adresata  i  drugi  umożliwiający  adresatowi  udostępnienie  swojego  kalendarza  Tobie  (patrz  rozdział
Podgląd stanu dostępności użytkowników w oparciu o ich kalendarze).
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5.6.1.  Zmiana poziomu dostępu do kalendarza

Uprawnienia  ustawione  dla  kalendarza  możesz  zmienić  lub  całkowicie  odwołać,  przechodząc  do
okienka nawigacji kalendarzy i korzystając z menu kontekstowego dla wybranego kalendarza.

Aby zmienić uprawnienia udostępniania kalendarza, należy:

w obrębie listy kalendarzy po lewej  stronie  ekranu kliknąć prawym przyciskiem myszy  na wybrany
kalendarz i wybrać pozycję Uprawnienia,

zmienić uprawnienia udostępniania wybranego kalendarza tj. zmienić uprawnienia  dla  wybranych
użytkowników  lub usunąć użytkowników,  którym nie  chcesz już  udostępniać  kalendarza.  W  sekcji
Poza  org anizacją  możliwe  jest  również  zdefiniowanie  odpowiednich  uprawnień  dla  Twojego
kalendarza publicznego np. publiczne udostępnienie  Twojej  dostępności  (domyślnie  kalendarz jest
nieudostępniony poza Twoją organizacją),

kliknąć przycisk Zapisz.
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5.7.  Podgląd stanu dostępności użytkowników w oparciu o ich
kalendarze

W obrębie narzędzia Kalendarz istnieje możliwość dodania kalendarzy innych użytkowników i grup do
swojej listy kalendarzy w celu sprawdzenia ich dostępności w wybranych terminach.

Aby wyświetlić kalendarz innego użytkownika lub grupy, należy:

wybrać pozycję Dodaj kalendarz > Z katalogu:

w  polu  Z  katalog u wpisać  adres  e-mail,  imię  i  nazwisko  osoby  lub  nazwę  grupy  udostępniającą
kalendarz,

kliknąć przycisk Otwórz – kalendarz zostanie  wyświetlony  w  obrębie  odpowiedniej  sekcji  i  będzie
domyślnie wyświetlony w oknie głównym, umożliwiając zmianę jego nazwy, koloru oraz usunięcie go
z widoku (poprzez menu kalendarza).

W przypadku,  gdy  otrzymałeś/aś  zaproszenie  od innego użytkownika,  który  chce  udostępnić Ci  swój
kalendarz  otrzymasz  odpowiedną  wiadomość  e-mail  w  obrębie,  której  możesz  zaakceptować
zaproszenie oraz przejść do udostępniania swojego własnego kalendarza.
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Po kliknięciu przycisku Zaakceptuj kalendarz innego użytkownika zostanie dodany w obrębie listy Inne
kalendarze,  umożliwiając  zmianę  jego  nazwy,  koloru  oraz  usunięcie  go  z  widoku  (poprzez  menu
kalendarza). 

Po  kliknięciu  przycisku  Udostępnij  mój  kalendarz  wyświetlony  zostanie  formularz  umożliwiający
udostępnienie  Twoich  kalendarzy  wybranym  użytkownikom  (aby  dowiedzieć  się  więcej  na  temat
udostępniania swojego kalendarza przejdź do rozdziału Udostępnianie kalendarzy osobistych).

5.8.  Praca z wieloma kalendarzami

Narzędzie Kalendarz umożliwia jednoczesne wyświetlanie więcej niż jednego kalendarza. Wszystkie te
kalendarze mogą należeć do Twojego konta lub też być połączeniem Twoich kalendarzy oraz kalendarzy
od osób z sieci Edupolis (np. kalendarzy grup). 

UWAGA:  Dodatkowo,  aby  w  Twoim  kalendarzu  były  widoczne  polskie  święta  państwowe,  należy
wybrać opcję Dodaj  kalendarz  > Kalendarz  świąt,  wybrać opcję Polska  i  kliknąć przycisk Zapisz  –  taki
rodzaj kalendarza zostanie dodany w obrębie listy Moje kalendarze i będzie możliwość jego aktywacji/
dezaktywacji bądź usunięcia.
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5.8.1.  Tworzenie nowego kalendarza

W razie potrzeby możesz utworzyć dla swojego konta dodatkowe kalendarze np. prywatne.

Aby utworzyć nowy kalendarz, należy:

wybrać pozycję Dodaj kalendarz > Kalendarz pomocniczy,
lub

umieścić wskaźnik myszy w obrębie listy Moje kalendarze lub Inne kalendarze, 

kliknąć przycisk +,

wprowadzić nazwę nowego kalendarza np. Kalendarz prywatny, 

kliknąć klawisz ENTER – kalendarz zostanie utworzony w obrębie odpowiedniej sekcji. 

UWAGA: Aby dodać wydarzenie/spotkanie do utworzonego tak kalendarza należy w trakcie tworzenia
zdarzenia lub planowania spotkania wybrać nazwę utworzonego kalendarza z listy Zapisz  w  kalendarzu
(patrz: Tworzenie zdarzeń i planowanie spotkań).

5.8.2.  Zarządzanie wieloma kalendarzami

Aby wyświetlić wybrany kalendarz w oknie głównym lub usunąć go z niego, należy:

w obrębie listy kalendarzy po lewej stronie ekranu kliknąć nazwę kalendarza, który chcesz wyświetlić
(wybrane kalendarze będą zaznaczone odpowiednimi kolorami).

UWAGA: Do  konta  możesz  dodać  dowolną  liczbę  kalendarzy,  ale  jednocześnie  możesz  wyświetlać
maksymalnie  dziesięć  kalendarzy.  W  przypadku  wyświetlania  wielu  kalendarzy  można  zmienić
kalendarz aktywny,  wybierając go u  góry  okna  kalendarza,  dzięki  czemu  wybrany  kalendarza  i  jego
wydarzenia będą odpowiednio wytłuszczone w porównaniu do pozostałych wpisów.
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Jeśli włączono więcej niż jeden kalendarz, zostaną one scalone w jeden widok a kolory poszczególnych
kalendarzy pozwolą zorientować się, które elementy do nich należą.

Aby zmienić kolor wybranego kalendarza, należy: 

w obrębie listy kalendarzy po lewej  stronie  ekranu kliknąć prawym przyciskiem myszy  na wybrany
kalendarz,

wybrać opcję Kolor i wskazać odpowiedni kolor. 

UWAGA: Dzięki  określeniu  różnych  kolorów  dla  poszczególnych  kalendarzy  zorientujesz  się,  który
kalendarz jest aktywny i w którym kalendarzu zapisano interesujący Cię element.
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Aby usunąć wybrany kalendarz (oprócz kalendarza podstawowego), należy: 

w obrębie listy kalendarzy po lewej  stronie  ekranu kliknąć prawym przyciskiem myszy  na wybrany
kalendarz,

wybrać opcję Usuń i potwierdzić chęć usunięcia kalendarza.

W trakcie tworzenia nowego zdarzenia możesz wybrać kalendarz,  do którego to wydarzenie  zostanie
dodane, wybierając jeden z dostępnych kalendarzy z listy Zapisz w  kalendarzu. 

Aby uprzednio utworzone zdarzenie dodać do innego kalendarza, zacznij  je edytować i z listy Zapisz  w
kalendarzu wybierz kalendarz w obrębie, którego to wydarzenie ma się wyświetlać.

5.8.3.  Kalendarze grup

Kalendarz grupy pomaga wszystkim członkom grupy skoordynować swoje harmonogramy. Zaproszenia
na spotkania i inne zdarzenia zawarte w kalendarzu grupy  są automatycznie  widoczne  dla wszystkich
osób w  grupie  i  synchronizowane  z  ich  kalendarzami  osobistymi.  Dodatkowo,  zdarzenia  utworzone
przez innych użytkowników  mogą  być  dodawane  z  kalendarza  grupy  do  kalendarza  osobistego  (jak
zaznaczono poniżej). 

UWAGA: Po dodaniu wydarzenia grupy  do swojego kalendarza będzie  ono widoczne  w  jego obrębie
nawet, gdy kalendarz grupy nie będzie akurat wyświetlany w widoku głównym.

Można  również  subskrybować  kalendarz  grupy,  aby  wszystkie  zdarzenia  grupy  były  automatycznie
wyświetlane w kalendarzu osobistym,  łącznie  z  zaproszeniami grupy  na spotkanie  (patrz: Poruszanie
się po grupie). 

Aby wyświetlić kalendarz odpowiedniej  grupy, należy odnaleźć i dołączyć do odpowiedniej  grupy (jak
opisano w  rozdziale  Wyszukiwanie i dołączanie do grupy)  –  grupa zostanie  dodana do listy  Grupy  po
lewej  stronie  ekranu  a  po  jej  zaznaczeniu  w  narzędziu  Kalendarz,  w  głównym  oknie  wyświetlone
zostaną wszystkie wydarzenia i spotkania utworzone dla tej grupy. 

Dodatkowo, w trakcie tworzenia zdarzenia, po wybraniu grupy jako uczestnika spotkania,  wydarzenie
zostanie automatycznie dodane do kalendarza grupy i będzie widoczne dla wszystkich członków grupy.
Każdy  zaproszony  uczestnik  dostanie  również  odpowiednią  wiadomość  e-mail  ze  szczegółami
spotkania  z  możliwością  wysłanie  odpowiedzi  na  zaproszenie  (jeśli  wybrana  została  opcja  Żądaj
odpow iedzi). 

Podobnie jak w przypadku innych kalendarzy,  kalendarz grupy  ma unikatowy,  edytowalny  kolor,  aby
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był łatwy do zidentyfikowania, gdy jest otwartych wiele kalendarzy.

5.9.  Eksportowanie i importowanie kalendarza w formacie ics

Aby wyeksportować swój kalendarz w formacie *.ics, należy:

przejść do opcji narzędzia Kalendarz (jak zaznaczono poniżej):

przejść do sekcji Publikow anie kalendarza:

z listy Wybierz kalendarz, wybrać kalendarz, który chcesz wyeksportować,

z  listy  Wybierz  upraw nienia,  wybrać  odpowiedni  zakres  eksportowanych  informacji  wybranego
kalendarza (Nieudostępniane, Tylko dostępność, Ograniczone szczegóły, Pełne szczegóły),
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kliknąć przycisk Zapisz  –  automatycznie  na  dole  sekcji  wygenerowane  zostaną  odpowiednie  linki
umożliwiające wyświetlenie kalendarza w przeglądarce (HTML) oraz subskrypcję kalendarza (ICS).

kliknąć link ICS – na Twój dysk automatycznie zostanie pobrany odpowiedni plik *.ics.

UWAGA: Aby  powrócić do widoku kalendarza kliknij  przycisk Opcje  zlokalizowany  w  lewym  górnym
rogu sekcji.

Aby zaimportować kalendarz w formacie *ics do narzędzia Kalendarz, należy:

wybrać pozycję Dodaj kalendarz > Z pliku,

 

w panelu Zaimportuj kalendarz kliknąć przycisk Przeglądaj i wskazać odpowiedni plik *.ics z dysku,

wybrać Kalendarz, do którego mają zostać zaimportowane zdarzenia zawarte w pliku,

kliknąć przycisk Zapisz.
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6. Kontakty

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w  obrębie,  której  należy  kliknąć kafelek Kontakty,  aby  przejść do swojej  osobistej  książki
kontaktowej. 

UWAGA: Kafelek Kontakty jest również dostępny  po rozwinięciu menu głównego aplikacji  Office  365

(przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

Kontakty  to  obszar,  w  którym  są  przechowywane  Twoje  kontakty  osobiste,  umożliwiając  również
przeglądanie książki kontaktowej sieci Edupolis i tworzenie swoich własnych list kontaktów.
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6.1.  Kontakty – Strona główna

Po  przejściu  do  narzędzia  Kontakty,  wyświetlona  zostanie  strona  główna  modułu,  którą  można
podzielić na następujące sekcje:

1) Przyciski akcji:

przycisk Nowy umożliwiający utworzenie nowego kontaktu, listy kontaktów lub grupy,

przyciski dostępne po wybraniu kontaktu w spisie kontaktów m.in. Zarządzaj, Edytuj, Usuń, Dodaj  do
ulubionych, Listy.

2) Okno wyszukiwania umożliwiające wpisanie imienia i nazwiska osoby, którą chcesz znaleźć w swoich
kontaktach lub w książce kontaktowej sieci Edupolis.

3)  Wszystkie  miejsca,  w  których  można  znaleźć  informacje  o  kontaktach  tj.  sekcje  Moje  kontakty,
Katalog oraz Grupy*.

* Po kliknięciu nazwy  grupy  z  poziomu  narzędzia  Kontakty  wyświetlona  zostanie  lista  członków  tej
grupy  umożliwiając  zarządzanie  członkami  grupy.  W  tym  miejscu  możliwe  jest  również  dodanie
członków grupy do Twojego spisu kontaktów (patrz: Wyszukiwanie i dodawanie kontaktów). 

4) Spis wszystkich Twoich kontaktów i list kontaktów z możliwością ich filtrowania i sortowania. 

5) Karta kontaktu wybranej osoby lub listy.
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6.2.  Kontakty

6.2.1.  Tworzenie nowego kontaktu

Aby utworzyć nowy kontakt, należy:

u góry ekranu wybrać pozycję Nowy > Kontakt, 

w panelu dodawania kontaktu podać takie informacje o kontakcie jak imię i nazwisko, adres e-mail,
telefon, komunikator, praca, adres, inne lub dodać odpowiednią notatkę o kontakcie,

kliknąć przycisk Zapisz – kontakt zostanie automatycznie dodany do spisu Twoich kontaktów. 

UWAGA: Jeśli dodawana do kontaktów osoba ma np. kilka numerów  telefonów,  adresów  e-mail  itp.,

kliknij przycisk  obok odpowiedniej pozycji, aby dodać kolejne wpisy.
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6.2.2.  Wyszukiwanie i dodawanie kontaktów

Narzędzie  Kontakty  umożliwia  wyszukiwanie  kontaktów  ze  spisu  Twoich  kontaktów  (sekcja  Moje
kontakty) oraz kontaktów i grup z książki kontaktowej sieci Edupolis (sekcja Katalog).

Aby wyszukać kontakt, należy:

kliknąć w  oknie  wyszukiwania  i  zacząć  wpisywać  tekst,  który  chcesz  wyszukać  –  poniżej  zostanie
wyświetlona  lista  sugestii  (możesz  kliknąć  jedną  z  nich  lub  dokończyć  wprowadzanie  własnego
tekstu),

kliknąć klawisz ENTER –  kontakty  spełniające  wprowadzone  kryteria zostaną wyświetlone  na liście
wyników wyszukiwania. 

Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, wybierz ikonę odrzucania X obok pola wyszukiwania.

UWAGA: Znajdując się w  sekcji  Moje  kontakty domyślnie  system wyszuka kontakty  ze  spisu  Twoich
kontaktów. W przypadku, gdy obecnie  wybrana jest  sekcja Katalog  system wyszuka kontakty  i  grupy
znajdujące  się w  książce  kontaktowej  sieci  Edupolis. Aby  określić  miejsce  wyszukiwania  kontaktów,
należy wybrać jeden z filtrów: Moje kontakty i katalog, Moje kontakty lub Katalog. 

W  przypadku  kontaktów  dostępnych  w  katalogu  sieci  Edupolis  możliwe  jest  dodanie  ich  do  spisu
Twoich kontaktów.

Aby dodać kontakt do spisu Twoich kontaktów, należy:

wyszukać odpowiedni wpis i go wybrać,

kliknąć przycisk Dodaj do kontaktów u góry ekranu,
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UWAGA: W przypadku kontaktów  znajdujących się już w  spisie  Twoich  kontaktów  zamiast  przycisku
Dodaj do kontaktów dostępne będą przyciski Edytuj  i Usuń, umożliwiające zmodyfikowanie informacji
o kontakcie oraz jego usunięcie z kontaktów. 

w  panelu dodawania kontaktu opcjonalnie  zmienić/dodać takie  informacje  o  kontakcie  jak  imię  i
nazwisko, adres e-mail, telefon, komunikator, praca, adres, inne  lub dodać odpowiednią notatkę o
kontakcie,

kliknąć przycisk Zapisz – kontakt zostanie automatycznie dodany do spisu Twoich kontaktów. 

Oprócz dodawania własnych kontaktów i kontaktów z książki kontaktowej  sieci Edupolis, możliwe jest
również dodanie do swoich kontaktów osoby widocznej  na przykład w otrzymanej  wiadomości e-mail
czy też członka dowolnej grupy utworzonej w sieci. 

Aby dodać kontakt z wiadomości, należy:

przejść do narzędzia Poczta,

wybrać odpowiednią wiadomość, aby wyświetlić ją w okienku odczytu,

kliknąć na nazwę (imię i nazwisko) wybranej osoby, aby wyświetlić jej wizytówkę,

kliknąć link Dodaj, 

w panelu dodawania kontaktu zmienić/dodać odpowiednie informacje o kontakcie,

kliknąć przycisk Zapisz – kontakt zostanie automatycznie dodany do spisu Twoich kontaktów. 
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W podobny  sposób możliwe  jest  dodawanie  do spisu Twoich kontaktów  członków  grup  (do  których
należysz lub nie). 

Aby kontakt z poziomu grupy, należy:

przejść do sekcji Członkowie interesującej Cię grupy, 

kliknąć nazwę (imię i nazwisko) wybranej osoby i w obrębie jej/jego wizytówki kliknąć link Dodaj,

w panelu dodawania kontaktu zmienić/dodać odpowiednie informacje o kontakcie,

kliknąć przycisk Zapisz – kontakt zostanie automatycznie dodany do spisu Twoich kontaktów. 

UWAGA:  Aby  dowiedzieć  się  więcej  na  temat  grup  przejdź  do  rozdziału  Grupy  –  współdzielone
repozytoria danych. 

6.2.3.  Szczegóły kontaktów

Po  wybraniu  dowolnego  kontaktu  ze  spisu  Twoich  kontaktów,  w  oknie  odczytu  po  prawej  stronie
wyświetlona zostanie karta zawierająca informacje o tym użytkowniku, w tym informacje kontaktowe
takie  jak adres e-mail,  komunikator,  link do profilu,  adres i  inne  informacje  podane  przy  tworzeniu
kontaktu. 

Dodatkowo dostępna będzie również dodana przez Ciebie notatka dotycząca kontaktu (sekcja Notatki),
odpowiednie  informacje  o  organizacji  (sekcja  Org anizacja)  oraz  informacje  o  grupach,  do  których
należy dana osoba (sekcja Grupy). 

 UWAGA: Po kliknięciu adresu e-mail  automatycznie  zostanie  otwarte  okno  umożliwiające  wysłanie
wiadomości e-mail na adres podany w karcie kontaktu.
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6.2.4.  Edytowanie i usuwanie kontaktu

Aby edytować informacje o kontakcie ze spisu Twoich kontaktów, należy:

w  spisie  Twoich  kontaktów  znaleźć  i  wybrać  kontakt  do  edycji  –  w  oknie  odczytu  wyświetlone
zostaną dane wybranego kontaktu,

kliknąć przycisk Edytuj u góry ekranu,

w  panelu edycji  kontaktu zmienić takie  informacje  o kontakcie  jak imię  i  nazwisko,  adres  e-mail,
telefon, komunikator, praca, adres, inne lub dodać odpowiednią notatkę o kontakcie,

kliknąć przycisk Zapisz – kontakt zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 
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Aby dodać wybrany kontakt do ulubionych, należy:

w spisie Twoich kontaktów znaleźć i wybrać kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych,

u góry  ekranu kliknąć przycisk Dodaj  do ulubionych  –  kontakt  zostanie  odpowiednio wyróżniony  i
będzie zawsze widoczny na górze spisu Twoich kontaktów. 

Aby usunąć wybrany kontakt ze spisu Twoich kontaktów, należy:

w spisie Twoich kontaktów znaleźć i wybrać kontakt, który chcesz usunąć,

u góry ekranu kliknąć przycisk Usuń i potwierdź chęć usunięcia kontaktu.
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6.3.  Listy kontaktów – zarządzanie

Dodatkowo  w  narzędziu  Kontakty  możliwe  jest  tworzenie  List  kontaktów,  pozwalających  na
grupowanie  dowolnej  liczby  kontaktów  na  jednej  liście,  ostatecznie  umożliwiając  wysłanie
wiadomości e-mail do wszystkich z tej listy (np. do wszystkich Nauczycieli z Twojej szkoły).

Aby utworzyć nową listę kontaktów, należy:

u góry ekranu wybrać pozycję Nowy > Lista kontaktów,

w panelu dodawania listy kontaktów wprowadzić nazwę tworzonej listy (np. Przyjaciele), 

rozpocząć  wpisywanie  nazwy  lub  adresu  e-mail  użytkownika  (pole  Dodaj  członków)  –  wyniki
wyszukiwania  są  aktualizowane  dynamicznie  w  czasie  wpisywania  umożliwiając  wybranie
odpowiedniego wyniku,

wprowadzić odpowiednią notatkę (opis) o tej liście,

kliknąć przycisk Zapisz – lista kontaktów zostanie dodana do spisu Twoich kontaktów .

UWAGA: Aby dodać kolejnych użytkowników do tak utworzonej listy kontaktów, należy wybrać kontakt
ze spisu kontaktów lub książki adresowej  sieci Edupolis (sekcja Katalog),  kliknąć przycisk Listy  u góry
ekranu i  wybrać odpowiednią nazwę  listy  lub  dodać  kontakt  do  nowej  listy  kontaktów  (wybierając
opcję Nowa lista kontaktów i podając jej nazwę). 
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Po  kliknięciu  utworzonej  listy  kontaktów  w  obrębie  spisu  Twoich  kontaktów,  po  prawej  stronie
wyświetlona zostanie  karta zawierająca informacje  o liście,  w  tym  spis  członków  dodanych  do  listy
(umożliwiając wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich członków) oraz ewentualne  uwagi  (notatki)
dotyczące utworzonej listy:

Aby edytować informacje o wybranej liście kontaktów, należy:

w spisie Twoich kontaktów znaleźć i wybrać listę do edycji,

kliknąć przycisk Edytuj u góry ekranu,

zmienić nazwę listy, dodać/usunąć jej członków i wprowadzić odpowiednią notatkę (opis) o tej liście,

kliknąć przycisk Zapisz.

Aby usunąć wybraną listę kontaktów, należy:

w spisie Twoich kontaktów znaleźć i wybrać listę, którą chcesz usunąć,

u góry ekranu kliknąć przycisk Usuń i potwierdź chęć usunięcia listy.



Strona 65Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

6.4.  Filtrowanie i sortowanie spisu kontaktów

W obrębie spisu Twoich kontaktów (sekcja Moje kontakty)  możliwe  jest  również proste  filtrowanie  i
sortowanie  wszystkich  dodanych  przez  Ciebie  wpisów  (menu  rozwijane  Według :  imię)  według
następujących kryteriów:

Wyświetl – Wszystkie, Kontakty, Listy,

Kolejność wyświetlania – Imię nazwisko lub Nazwisko imię,

Kolejność  sortowania  –  Imię,  Nazwisko,  Więcej  (Firma,  Miejscowość  zamieszkania/zatrudnienia,
Ostatnio dodane).

Wbudowane filtry Wszystkie, Kontakty i Listy umożliwiają szybki wybór elementów  wyświetlanych w
spisie kontaktów. Zastosowanie  filtru Wszystkie  powoduje  wyświetlenie  wszystkich kontaktów  i  list
kontaktów, filtru Kontakty — jedynie kontaktów (bez list), filtru Listy — wszystkich list kontaktów bez
pojedynczych kontaktów.
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7. Zadania

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w obrębie, której  należy kliknąć kafelek Zadania, aby przejść do osobistej  listy zadań, które
musisz wykonać, ale których nie chcesz dodawać do kalendarza.

UWAGA: Kafelek Zadania  jest  również dostępny  po rozwinięciu menu głównego  aplikacji  Office  365

(przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

Dodawanie zadań możliwe jest poprzez oflagowanie odpowiednich wiadomości w narzędziu Poczta lub
poprzez utworzenie nowego zadania bezpośrednio w narzędziu Zadania. 
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7.1.  Zadania – Strona główna

Po przejściu do narzędzia Zadania, wyświetlona zostanie strona główna modułu, którą można podzielić
na następujące sekcje:

1) Przyciski akcji:

przycisk Nowa umożliwiający utworzenie nowego zadania,

przyciski  dostępne  po  wybraniu  zadania  na  liście  zadań  tj.  Usuń,  Kategorie  i  Ukończ;  UWAGA:
Dodatkowo  w  przypadku  oflagowanych  wiadomości  e-mail  dostępny  będzie  przycisk  Odpowiedz
umożliwiający wysłanie odpowiedzi na wiadomość lub przekazanie jej dalej.

2)  Sekcja Moje  zadania umożliwiająca wyświetlenie  oflagowanych wiadomości  i  utworzonych  zadań
lub tylko zadań.

3) Lista elementów spełniające bieżące kryteria filtru. 

4)  Okno  odczytu  wybranego  zadania  umożliwiające  m.in  wysłanie  odpowiedzi  na  wiadomość  lub
edytowanie zadania. 
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7.2.  Lista zadań

Domyślnie  na liście  zadań wyświetlane  są  zarówno  utworzone  zadania  jak  i  oflagowane  w  obrębie
narzędzia Poczta wiadomości.

Za pomocą  listy  folderów  w  sekcji  Moje  zadania  po  lewej  stronie  ekranu  możliwe  jest  swobodne
przełączanie  się między  wyświetlaniem elementów  oflagowanych i  zadań oraz jedynie  utworzonych
zadań.

Aby bardziej  precyzyjnie określić, jakie elementy mają być wyświetlane  na liście  zadań,  możesz użyć
filtrów  dostępnych  u  góry  listy  zadań:  Wszystkie,  Aktywne,  Zaległe  i  Ukończone,  lub  posortować
wyświetlane zadania w zależności od preferencji.

Najszybszym sposobem na wykonanie  pewnych czynności  na zadaniach jest  najechanie  na  wybrane
zadanie wskaźnikiem myszy i kliknięcie odpowiednich ikon. Wybierając ikony znajdujące się po prawej

stronie  zadania,  możesz  usunąć  zadanie ,  a  także  oznaczyć  zadanie  jako  wykonane   lub  je
odflagować. 

UWAGA: Te  same  akcje  są  również  dostępne  po  wybraniu  zadania  i  skorzystaniu  z  odpowiednich
przycisków akcji zlokalizowanych u góry ekranu nad listą zadań.
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7.3.  Tworzenie zadań

Aby utworzyć nowe zadanie, należy:

kliknąć przycisk Nowa  nad listą zadań –  w  oknie  odczytu wyświetlony  zostanie  formularz  nowego
zadania:

w polu Temat wprowadzić krótki opis zadania,

uzupełnić odpowiednie pola (w podstawowym lub zaawansowanym formularzu*),

wpisać treść zadania i kliknąć przycisk Zapisz.

*Domyślnie  wyświetlony  zostanie  podstawowy  formularz  nowego  zadania  –  aby  wyświetlić
zaawansowane  pola  formularza  kliknij  przycisk  Pokaż  więcej  szczegółów.  Wśród  szczegółowych
informacji  możliwe  jest  m.in.  określenie  daty  rozpoczęcia  zadania,  jego  stanu  i  priorytetu  lub
ustawienie przypomnienia o oczekującym zadaniu.

UWAGA: Do  tworzonego  zadania  możliwe  jest  również  dołączenie  odpowiedniego  pliku  (przycisk
Dołącz). 
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7.4.  Podgląd informacji o zadaniu

Po wybraniu dowolnego zadania z listy zadań, w oknie odczytu po prawej stronie wyświetlona zostanie
karta zawierająca informacje o tym zadaniu.

Oflagowane  wiadomości  są  wyświetlane  tak  samo  jak  wiadomości  w  obszarze  Poczta  tj.  wszystkie
dostępne  opcje  są  spójne  z  tymi  opisanymi  w  rozdziale  Odpowiadanie  na  wiadomość  e-mail  i
przesyłanie  jej  dalej,  natomiast  w  przypadku zadań samodzielnie  utworzonych w  narzędziu Zadania,
dostępne są następujące opcje:

Edytuj – umożliwia dokonanie odpowiednich zmian w informacjach dotyczących zadania,

Usuń – umożliwia usunięcie zadania,

Kategoryzuj – umożliwia nadanie zadaniu odpowiedniej kategorii,

Otwórz w osobnym oknie – umożliwia otworzenie podglądu zadania w nowym oknie. 

7.5.  Edytowanie i usuwanie zadań

Aby edytować zadanie, należy:

kliknąć wybrane zadanie na liście zadań,

kliknąć przycisk Edytuj w okienku odczytu,

dokonać  odpowiednich  zmian  np.  wprowadzić  dodatkowe  informacje  w  formularzu
zaawansowanym,

kliknąć przycisk Zapisz.

Aby wyświetlić więcej  czynności, które możesz wykonać na zadaniu rozwiń menu znajdujące  się przy
przycisku Edytuj. W tym miejscu możliwe  jest  usunięcie  zadania,  dodanie  odpowiedniej  kategorii  i
otwarcie zadania w nowym oknie.

Aby usunąć zadanie, należy:

kliknąć wybrane zadanie na liście zadań,
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kliknąć przycisk Usuń nad listą zadań lub wybrać opcję Usuń w oknie odczytu (jak opisano powyżej).

7.6.  Kończenie zadań

Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, należy:

kliknąć wybrane zadanie na liście zadań,

kliknąć przycisk Ukończ znajdujący się nad listą zadań,
lub 

najechać wskaźnikiem myszy na wybrane zadanie i kliknąć ikonę  lub odflagować zadanie.

UWAGA: Zadania i  wiadomości  oznaczone  jako ukończone  będą widoczne  jedynie  po wybraniu filtra
Wszystkie lub Ukończone, umożliwiając ponowne oflagowanie wiadomości lub zadania. 



Strona 72Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

8. Delegowanie zadań do innych
użytkowników

Sieć społecznościowa Kujawsko-Pomorskiej  Platformy  Edukacyjnej  została dodatkowo zaopatrzona w
narzędzie umożliwiające przejście do delegowania zadań do nauczycieli i uczniów, wraz ze śledzeniem
statusu ich wykonania.

W obrębie  Kujawsko-Pomorskiej  Platformy  Edukacyjnej  narzędzie  to  dostępne  jest  po  przejściu  do
modułu Witryny, wchodzącym w skład pakietu Office 365.

Aby przejść do delegowania zadań, należy:

zalogować się do platformy Edupolis (patrz tutaj),

rozwinąć menu główne portalu dostępne przez przycisk Menu  znajdujący  się w  lewym górnym
rogu ekranu,

kliknąć kafelek Podsystem biurowy,

kliknąć przycisk Witryny,
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kliknąć kafelek Witryna zespołu,

przejść do sekcji Zadania (jak zaznaczono poniżej),

kliknąć przycisk nowe zadanie,

wprowadzić nazwę delegowanego zadania,

wybrać datę rozpoczęcia i ukończenia zadania,
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wprowadzić nazwy/adresy e-mail osób lub nazwy grup, którym chcesz zlecić zadanie,

opcjonalnie dołączyć do zadania odpowiednie pliki (przycisk Dołącz plik),

kliknąć przycisk Zapisz.

Po utworzeniu zadania możliwe będzie śledzenie statusu wykonania wszystkich, Twoich, nadchodzący,
ukończonych  itp.  zadań  (również  w  widoku  Kalendarza  delegowanych  zadań)  oraz  oznaczenie
wybranych zadań jako wykonanych.

UWAGA: Aby udostępnić odpowiedniemu użytkownikowi oddelegowane zadanie, należy kliknąć ikonę
Więcej  przy  wybranym zadaniu i  skopiować bezpośredni  link do zadania (jak zaznaczono poniżej),  a
następnie  wysłać  go  do  wybranego  użytkownika.  Po  przejściu  do  linku  użytkownik  będzie  mógł
zapoznać się z zadaniem oraz je edytować wprowadzając m.in. procent ukończenia zadania. 
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9. OneDrive – pliki

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w obrębie, której należy kliknąć kafelek OneDrive, aby przejść do swojego osobistego dysku
przechowywania plików umożliwiającego udostępnianie ich innym użytkownikom i grupom. 

UWAGA: Kafelek OneDrive jest również dostępny po rozwinięciu menu głównego aplikacji  Office  365

(przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

UWAGA: Przy  pierwszym uruchomieniu narzędzia OneDrive  każdy  użytkownik  może  od  razu  pobrać
aplikację na swoje urządzenie lub pominąć ten krok i przejść do strony głównej narzędzia. 
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9.1.  OneDrive – Strona główna

Po  przejściu  do  narzędzia  OneDrive,  wyświetlona  zostanie  strona  główna  modułu,  którą  można
podzielić na następujące sekcje:

UWAGA: Zauważ,  że  lista  plików  może  być  odpowiednio  sortowana  oraz  wyświetlona  zarówno  w

widoku listy jak i kafelków .

1)  Okno  wyszukiwania  umożliwiające  wpisanie  słów  kluczowych,  umożliwiających  odnalezienie
odpowiedniego pliku.

2) Lista folderów z plikami (np. Pliki, Ostatnie czy Udostępnione dla mnie).

3)  Lista grup,  których jesteś  członkiem –  kliknięcie  nazwy  grupy  w  widoku  OneDrive  wyświetli  listę
zgromadzonych w obrębie grupy plików, umożliwiając dodawanie plików, ich udostępnienie i wspólną
pracę członków grupy.

4)  Lista wszystkich plików  w  bieżącym folderze  umożliwiająca  wygodne  przesyłanie,  wyświetlanie  i
edytowanie plików.

Aby otworzyć dowolny folder/dokument w narzędziu OneDrive, należy:

kliknąć na jego nazwę –  dokument  zostanie  otwarty  w  odpowiednim  narzędziu  Office  Online  np.
Word Online umożliwiając jego edycję.

UWAGA: Instrukcja narzędzi biurowych nie jest częścią tego dokumentu – aby dowiedzieć się więcej  na
temat pracy z dokumentami przejdź do dokumentu Podsystem biurow y – Dokumentacja  użytkow nika. 

9.2.  Twoja biblioteka plików

Kluczowym folderem w  usłudze  OneDrive  jest  folder  Pliki  umożliwiający  wszystkim  użytkownikom
zarządzanie  osobistymi  bibliotekami  plików,  w  tym  udostępnianie  własnych  plików  innym
użytkownikom i grupom. W folderze znajdują się następujące przyciski akcji:

Nowy – umożliwia tworzenie nowego pliku lub folderu,
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Przekaż – umożliwia przesłanie odpowiedniego pliku lub folderu z dysku użytkownika,

Synchronizuj – umożliwia zsynchronizowanie biblioteki na wielu urządzeniach.

Dodatkowo po wybraniu pliku/folderu uaktywnione zostaną następujące opcje:

Otwórz – umożliwia otwarcie pliku w wybranym programie,

Udostępnij – umożliwia udostępnienie pliku lub folderu wybranym użytkownikom lub grupom,

Pobierz – umożliwia pobranie pliku na dysk użytkownika,

Uzyskaj link – umożliwia uzyskanie linku do folderu/pliku i jego skopiowanie,

Usuń – umożliwia usunięcie folderu/pliku z dysku OneDrive,

Kopiuj do – umożliwia skopiowanie folderu/pliku do wybranej lokalizacji,

Przenieś do – umożliwia przeniesienie folderu/pliku do wybranej lokalizacji,

Zmień nazwę – umożlwia zmianę nazwy folderu/pliku,

Szczegóły – umożliwia wyświetlenie szczegółów folderu/pliku,

Historia wersji – umożliwia wyświetlenie historii zmian w wybranym pliku.

UWAGA: Dostępne  opcje  różnią się dla folderów  i  plików  ale  są  również  wyświetlane  po  kliknięciu
prawym przyciskiem myszy na wybrany folder/plik.

9.2.1.  Przesyłanie pliku z dysku

Aby przesłać plik lub folder z dysku, należy:

przejść do folderu Pliki,

kliknąć przycisk Przekaż,

wybrać opcję Pliki lub Folder, w zależności od tego co chcesz dodać do swojego dysku OneDrive,

wskazać odpowiedni  plik lub folder z  dysku –  plik/folder zostanie  automatycznie  dodany  do  listy
plików.

UWAGA: W podobny sposób można przesyłać pliki bezpośrednio do strony grupy (jak opisano tutaj).
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9.2.2.  Tworzenie pliku/folderu

Aby utworzyć nowy plik lub folder, należy:

przejść do folderu Pliki,

kliknąć przycisk Nowy,

wybrać rodzaj pliku lub opcję Folder, w zależności od tego, co chcesz stworzyć,

podać nazwę dokumentu/folderu lub zacząć wprowadzać odpowiednie treści w otwartym narzędziu
Office Online*.

* Tworzenie dokumentów Word, skoroszytów/ankiet Excel, prezentacji PowerPoint i notatek OneNote
odbywa się w odpowiednich edytorach wchodzących w skład Podsystemu biurowego Office  365. Aby
dowiedzieć  się  więcej  na  temat  pracy  z  edytorami  przejdź  do  dokumentu  Podsystem  biurow y  –
Dokumentacja  użytkow nika.

UWAGA: W podobny sposób można dodawać pliki bezpośrednio na stronie grupy (jak opisano tutaj).

9.2.3.  Udostępnianie plików użytkownikom i grupom

Udostępnianie zawartości, takiej  jak pliki  i  foldery,  to podstawa współpracy  z  innymi użytkownikami
oraz w obrębie grup. UWAGA: Wszystkie Twoje pliki i foldery są prywatne dopóki ich nie udostępnisz.

Aby udostępnić innemu użytkownikowi lub grupie wybrany plik lub folder, należy:

zaznaczyć odpowiedni plik lub folder na liście swoich dokumentów,

kliknąć przycisk Udostępnij, 
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wprowadzić nazwy/adresy  e-mail  osób  lub  nazwy  grup,  którym  chcesz  udostępnić  dokument  lub
folder,

wybrać ustawienie uprawnienia tj. czy  użytkownicy  będą mogli  edytować czy  tylko wyświetlić plik
lub folder,

opcjonalnie  wpisać  tekst,  który  zostanie  dołączony  do  wiadomości  e-mail  wysyłanej  wszystkim
osobom, którym udostępnisz plik/folder,

kliknij przycisk Udostępnij.

Aby ustawić dokument lub folder ponownie jako prywatny, możesz zatrzymać jego udostępnianie:

wybierz ikonę osób dla dokumentu lub folderu, aby otworzyć okno Udostępnianie,

w  oknie  Udostępnianie  zmienić  poziom  udostępniania  lub  wybrać  opcję  Przestań  udostępniać
globalnie lub obok osoby, dla której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku,

kliknij przycisk Zamknij.
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Dodatkowo na liście Grupy w obrębie modułu OneDrive wyświetlane są wszystkie grupy, których jesteś
członkiem. Kliknięcie  nazwy  grupy  w  widoku OneDrive  wyświetli  bibliotekę plików  wybranej  grupy,
umożliwiając  podgląd  udostępnionych  grupie  plików  (zakładka  Udostępnione  nam)  i  dodawanie
plików do grupy (zakładka Pliki), w tym edytowanie plików i udostępnianie ich innym użytkownikom w
podobny sposób jak w osobistej bibliotece OneDrive. 

UWAGA: Wyświetlanie i dodawanie plików do biblioteki grupy jest również możliwe po wybraniu jej  w
obrębie narzędzia Poczta i Kontakty i wybraniu pozycji Pliki (jak zaznaczono poniżej).



Strona 82Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

10. Notes – notatki w obrębie grupy

Aby móc przejść do notatek odpowiedniej grupy, należy:

przejść do Podsystemu biurowego,

kliknąć kafelek Poczta, Kontakty lub OneDrive,

rozwinąć sekcję Grupy (w pasku po prawej stronie ekranu),

kliknąć nazwę grupy, której notatki chcesz wyświetlić,

w nagłówku grupy kliknąć ikonę Więcej , a następnie wybrać pozycję Notes.

Wyświetlona zostanie odpowiednia witryna grupy w narzędziu OneNote, umożliwiając wspólną pracę
wszystkich członków grupy nad notatkami w czasie rzeczywistym.

UWAGA: Instrukcja narzędzia OneNote nie jest częścią tego dokumentu – aby dowiedzieć się więcej  na
temat pracy z notatkami przejdź do dokumentu Podsystem biurow y – Dokumentacja  użytkow nika. 
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