
OneDrive
1. Twoje pliki w chmurze

2. Praca z plikami
a. Tworzenie nowego pliku
b. Publikowanie z komputera
c. Edycja plików
d. Śledzenie i przywracanie zmian w plikach

3. Zachowaj porządek
a. Logika tworzenia folderów i praca z nimi
b. Logika nazw plików

4. Udostępnianie innym
a. Logika i wybór odpowiedniego uprawnienia
b. Zmiana uprawnień
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1. Czym jest MS Teams
a. Sposoby dostępu do MS Teams
a. Aplikacja lokalna
b. Przeglądarka
c. Aplikacja mobilna

b. Wygląd interfejsu użytkownika

2. Komunikacja personalna
a. Tworzenie i zarządzanie kontaktami
b. Czaty
I. Rozmowy ze współpracownikami
II. Historia czatów
III. Udostępniane pliki podczas czatu
IV. Zmian połączenia z czatu na wideo rozmowę

c. Rozmowy
I. Audio/Wideo rozmowy
II.  Ustawienia zależne od ustawień administracyjnych
1. Rozmowy wdzwaniane w numer
2. Poczta głosowa

3. Kalendarz
a. Podgląd kalendarza z Outlooka
b.   Planowanie spotkań w trybie audio/wideo konferencji

4. Audio wideo rozmowy
a. Udostępnianie zasobów
I. Zawartość pulpitu
II. Zawartość okna aplikacji
III. Udostępnianie tablicy
IV. Prowadzenie i udostępnianie notatek

b. Rejestrowanie spotkania

5. Praca grupowa - zespoły
a. Po co tworzyć zespół
b. Rodzaje zespołów
I. Pracownicy projektu
II. Pracownicy działu
III. Klasa szkolna
IV. Inny proces biznesowy

c. Logika podziału zespołu na kanały

6. Praca z kanałem informacji
a. konwersacje na kanałach
b. Praca z plikami
I. Tworzenie i dodawanie plików
II. Zarządzanie plikami
III. Edytowanie dokumentów

c.  Wzbogacanie funkcjonalności kanału o dodatkowe 
aplikacje

7.  Rozbudowa funkcjonalności Zespołu za pomocą 
Sharepoint (opcjonalne)
a. Gdzie są przechowywane pliki zespołu
b. Wersjonowanie (historia zmian),
c. Uprawnienia dostępu do plików 
d.  Wyewidencjonowywanie i zaewidencjonowywanie plików,
e. Dodatkowe aplikacje takie jak:
I. Zadania
II. Kalendarz
III. Biblioteki dokumentów
IV. Listy

Teams

Forms
1. Czym są Formsy

2. Tworzenie formularza do:
a. Ankiety
b. Testu

3. Logika budowy formularza
a. Pytania otwarte
b. Pytania zamknięte
c. Typy danych w pytaniach
d. Logika rozgałęzienia
e. Wygląd i ustawienia formularza

4. Udostępnianie formularza innym
a. Link z formularza
b. Wykorzystanie jako aplikacja np. w Teamsach

5. Śledzenie wyników 

6. Raportowanie wyników


