Отримувати
доступ до файлів
для підготовки
матеріалів
з будь-якого
комп'ютера

Навчання стане
простішим, якщо
ви зможете...
Вести обговорення,
давати завдання,
поради та підказки
онлайн

Швидко
створювати
сайти для
публікації
розкладу
занять
і навчальних
матеріалів
Приділяти
більше
часу саме
викладанню

Працювати за
допомогою
мобільного
телефону

Microsoft® Ofﬁce 365 – це безкоштовні всесвітньо
визнані інструменти, що полегшують співпрацю,
спілкування та розробку навчальних програм,
і скористатися ними може кожен навчальний заклад.
Почніть роботу з Microsoft Ofﬁce 365 вже сьогодні
www.microsoft.com/education/ofﬁce365
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У хмарі
все це дуже
просто.

Чому саме Ofﬁce 365?
•

Підвищиться успішність учнів і студентів завдяки технологіям, що допоможуть знайти індивідуальний підхід до
кожного і доступно пояснити матеріал.

•

Відкриються безмежні можливості для співпраці в режимі онлайн: простий обмін ресурсами, спільна розробка
та використання навчальних планів і програм, можливість обрати найзручніший спосіб спілкування.

•

Ви підготуєте учнів, студентів до професійної діяльності у 21-му столітті через формування знань і навичок за
допомогою звичних засобів Ofﬁce, які використовуються для особистого та професійного спілкування.

Усе це можливо в безпечному керованому навчальним закладом середовищі з гарантією 99,9 % на безвідмовну роботу
від Microsoft, де дані належать тільки вам і не відстежуються корпорацією Microsoft з рекламною метою.

Додаткові переваги
Викладачі, учні та студенти навіть поза стінами навчального закладу матимуть доступ до електронної пошти, розкладу занять
і заходів, зможуть використовувати веб-програми Ofﬁce Web Apps та переглядати відеофайли, брати участь у мережевих нарадах
і працювати над документами разом. Ці засоби надають освітянам широке коло можливостей.
та працюйте де завгодно.  Створюйте, редагуйте, зберігайте
 Навчайтеся
Де б ви не були – у навчальній аудиторії,
навчальні матеріали та викорис-

товуйте їх спільно з іншими за допомогою веб-програм Ofﬁce Web
Apps. Більше не потрібно носити
з собою USB-носії та пересилати громіздкі файли електронною поштою.

бібліотеці, гуртожитку чи вдома – відкривайте документи, перевіряйте пошту,
навчайтесь інтерактивно і працюйте всі
разом!

знайомі засоби для
 Використовуйте
роботи у хмарі. Це система Microsoft

Ofﬁce, з якою ви вже вмієте працювати.
До онлайнових аналогів знайомих засобів звикати не потрібно.

презентації та публі Створюйте
куйте їх на вашому сайті разом із
завданнями та тематичними матеріалами.

з телефону, ПК або  Співпрацюйте з колегами онлайн,
 Працюйте
комп’ютера Mac. Перевіряйте електронвикористовуючи віртуальну дошку,
ну пошту, обмінюйтесь миттєвими повідомленнями, робіть голосові виклики та
влаштовуйте мережеві наради.

обтяжуйтесь очищенням поштової
 Не
скриньки, адже її обсяг становить 25 ГБ.

відеочат та створюючи документи
разом.

 Надавайте
до файлів

спільний
доступ
і розкладів вибраним
користувачам.

Що кажуть користувачі про систему Ofﬁce 365:
«Наше завдання полягало в забезпеченні студентів і викладачів ефективними засобами
комунікації та спільної роботи. Ресурсів власної ІТ-інфраструктури для цього було недостатньо.
Тому ми розглянули ряд хмарних рішень, які могли б впоратися з цим завданням, і вибрали
Ofﬁce 365. Цей пакет чудово інтегрується в наявну інфраструктуру, для його підтримки не потрібні
висококваліфіковані та високовартісні спеціалісти. Даний сервіс задовольняє всі наші потреби».

Ярослав Андрійович Арачков,

Директор навчально-практичного обчислювального центру Донецького національного університету

Зробіть ваш навчальний
заклад кращим вже сьогодні
Система Ofﬁce 365 для освітніх закладів –
це засоби навчання 21-го століття для учнів
і викладачів вашого навчального закладу.

Почніть роботу з Microsoft Ofﬁce 365 вже сьогодні
www.microsoft.com/education/ofﬁce365
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