
BUĎTE PRŮKOPNÍKY 
MODERNÍHO IT  
NA ŠKOLÁCH

MICROSOFT OFFICE 365

PROČ SE ZAOBÍRAT BALÍKEM OFFICE 365 EDUCATION A1?

Administrativa na školách je pro její zaměstnance čím dál tím náročnější. Školy komunikují s rodiči, dětmi, státními institucemi 
atd. Produkují množství dokumentů, potřebují pro studenty vymýšlet kreativní úlohy a k tomu všemu je jejich IT infrastruktura
často nestabilní, neflexibilní a navíc komunikace s rodiči probíhá přes množství odkazů. Naštěstí moderní IT nabízí nástroje,
které jsou pro školy dostupné a které jim umí v této spleti úloh značně pomoci. 

Využijte licence produktu Microsoft Office 365 Education A1 a Soitron vám pomůže s osvojením si jednotlivých 
funkcionalit.

A zjednodušte si administrativu díky Office 365.

Protože tato služba vytvořená pro studenty a učitele přináší:

Bezpečné uložení a uspořádání 
dokumentů na jednom místě.

Nové kreativní způsoby  
práce pro učitele.

Spolupráce a sdílení v jednotlivých 
programech bez omezení.

PROČ SOITRON A MICROSOFT?

Jak jistě víte společnost Microsoft nabízí zdarma školám licence na produkt Office 365 Education A1. Školy tak mohou využívat 
programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, spolupracovat v rámci Microsoft Teams a dalších nástrojů. Díky této službě 
mohou uživatelé nejen efektivně spolupracovat, ale služba pomůže i ke stabilizaci školní infrastruktury, podpoří vzdělávání
studentů, optimalizuje náklady, zlepšuje digitalizaci dokumentů a její velkou výhodou je fakt, že školu nezavazuje k dlouho- 
dobému používání. 



SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Společnost Soitron je středoevropský integrátor, který působí na IT trhu již od roku 1991. Filozofií společnosti je snaha o neustálý pokrok.
I proto je Soitron lídrem v zavádění jedinečných technologií a inovativních řešení. Svým klientům nabízí produkty a služby v oblasti
robotizace a automatizace procesů, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, IT služeb
a outsourcingu, IT poradenství a aplikací nebo digitalizace IT oddělení. Do produktového portfolia společnosti patří také řešení pro chytrá
policejní auta, které je známé pod značkou Mosy. SOITRON s.r.o. je členem skupiny SOITRON Group, ve které pracuje přes 800 mezinárodních
odborníků. Skupina sdružuje profesionální týmy na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Polsku a Velké Británii.
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MICROSOFT OFFICE 365

JAK SOITRON POMŮŽE ŠKOLE S OFFICE 365?

Zjistíme, zda je škola (resp. její IT infrastruktura) vhodná na nasazení Office 365.

Zajistíme licence a nasadíme Office 365 ve škole.

Nastavíme prostředí Office 365 podle jednotné metodiky platné pro všechny školy.

Vyškolíme učitele a studenty v jednotlivých službách balíku Office 365.

Zabezpečíme konzultace k Microsoft produktům tak, aby měly školy přehled o tom, 
na co mají nárok a jak využívat všechny nabízené služby.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

EXCHANGE ONLINE
Emailová schránka Exchange online
nabízí až 50 GB volného prostoru.

MICROSOFT TEAMS
Umožňují komunikaci se studenty
na jednom místě. Učitelé i studenti
získají přehed o všech zadávaných
úlohách a jejich vypracováních.

ONEDRIVE FOR BUSINESS
Osobní úložiště pro každého uživatele
s kapacitou 1024 GB.

SHAREPOINT ONLINE
Školní intranet, elektronická knihovna
či archiv dokumentů je možný právě
díky SharePoint Online.

A jakou roli hraje naše společnost SOITRON? 
Pomáháme školám s tzv. adopcí Office 365 Education tak, aby se co nejvíce seznámi-
li se vším, co služba nabízí, na co mají nárok a v neposlední řadě začali tuto službu 
efektivně využívat.

Chcete vědět o SOITRON adopci 
Office 365 více? Kontaktujte nás 
na adopce@soitron.com.


