
BUĎTE PRIEKOPNÍKMI
MODERNÉHO IT  
NA ŠKOLÁCH

MICROSOFT OFFICE 365

PREČO SA ZAOBERAŤ BALÍKOM OFFICE 365 EDUCATION A1?

Administratíva na školách je pre jej zamestnancov čím ďalej tým náročnejšia. Školy komunikujú s rodičmi, deťmi, štátnymi 
inštitúciami, atď. Produkujú množstvo dokumentov, potrebujú pre študentov vymýšľať kreatívne úlohy. K tomu všetkému  
je ich IT infraštruktúra často nestabilná, neflexibilná a, navyše, komunikácia s rodičmi prebieha cez množstvo odkazov. 
Našťastie, moderné IT ponúka nástroje, ktoré sú pre školy dostupné a ktoré im vedia v tejto spleti úloh značne pomôcť. 

Využite licencie produktu Microsoft Office 365 Education A1 a Soitron vám pomôže s osvojením si jednotlivých 
funkcionalít.

A zjednodušte si administratívu vďaka Office 365.

Pretože táto služba, vytvorená pre študentov a učiteľov, prináša:

Bezpečné uloženie a usporiadanie  
dokumentov na jednom mieste.

Nové kreatívne spôsoby  
práce pre učiteľov.

Spolupráca a zdieľanie  
v jednotlivých programoch  

bez obmedzení.

PREČO SOITRON A MICROSOFT?

Ako iste viete, spoločnosť Microsoft ponúka zadarmo školám licencie na produkt Office 365 Education A1. Školy tak môžu 
využívať programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, spolupracovať v rámci Microsoft Teams a ďalších nástrojov. Vďaka tejto 
službe môžu užívatelia nielen efektívne spolupracovať, ale služba dopomôže aj k stabilizácii školskej infraštruktúry, podporí 
vzdelávanie študentov, optimalizuje náklady, zlepšuje digitalizáciu dokumentov a jej veľkou výhodou je fakt, že školu 
nezaväzuje na dlhodobé používanie. 



SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Soitron, s.r.o. je členom skupiny SOITRON Group SE, medzi ktorých patria aj profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, 
Turecku, Bulharsku a Veľkej Británii. Dlhodobo pôsobí na európskom trhu ako systémový integrátor v oblasti IT Infrastructure, Unified 
Communications, Customer Interaction, Content Management, Security, IT služieb a Outsourcingu. 
Od roku 1991 pomáhame firmám ako Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Orange, E-On, J&T, Hewlett Packard a mnohým dalším rozvíjať ich 
biznis. Našou filozofiou je snaha neustále napredovať, preto sme lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. 
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AKO POMÔŽE SOITRON ŠKOLE S OFFICE 365?

Zistíme, či je IT infraštruktúra školy vhodná na nasadenie Office 365.

Zaobstaráme licencie a nasadíme Office 365 na škole.

Nastavíme prostredie Office 365 podľa jednotnej metodiky platnej pre všetky školy.

Vyškolíme učiteľov/študentov na jednotlivé služby balíka Office 365.

Zabezpečíme konzultácie k Microsoft produktom tak, aby  mali školy prehľad o tom, 
na čo majú nárok a ako využívať všetky ponúkané služby.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽOV

EXCHANGE ONLINE
Emailová schránka Exchange online 
ponúka až 50GB voľného priestoru.

MICROSOFT TEAMS
Umožňujú komunikáciu so študentami 
na jednom mieste. Učitelia aj študenti 
získajú prehľad o všetkých zadávaných 
úlohách a ich vypracovaniach.

ONEDRIVE FOR BUSINESS
Osobné úložisko pre každého užívateľa 
s kapacitou 1024GB. 

SHAREPOINT ONLINE
Školský intranet, elektronická knižnica,  
či archív dokumentov je možný práve 
vďaka SharePoint Online.

A akú úlohu zohráva naša spoločnosť SOITRON? 
Pomáháme školám s tzv. adopciou Office 365 Education tak, aby sa čo najviac 
oboznámili so všetkým, čo služba ponúka, na čo majú nárok a, v neposlednom rade, 
začali túto službu efektívne využívať.

Chcete vediet o SOITRON adopcii 
Office 365 viac? Kontaktujte nás 
na adopcia@soitron.com.


