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Office 365
a konsultacje online

Live@edu, jako bezpieczne
i bezpłatne usługi edukacyjnej
sieci społecznościowej dla edukacji, opisywaliśmy na łamach
naszego pisma pod różnym
kątem. Tym razem chcieliśmy
pokazać zastosowanie programu Messenger do połączeń online. Jednak pojawiła się nowa,
znacznie ciekawsza możliwość.
To usługa Office 365.
Gdy zamykamy niniejszy numer,
19 czerwca 2012 r., w siedzibie polskiego
oddziału Microsoft ma miejsce premiera
Microsoft Office 365 dla edukacji. Usługi
te stopniowo zastąpią dotychczasowe Live@
edu, czyli edukacyjną sieć społecznościową,
z której instytucje oświatowe mogły dotychczas za darmo korzystać. Niestety, nie mieliśmy możliwości przetestować nowej usługi,
by opisać ją szczegółowo. Mimo to postanowiliśmy jeszcze przed wakacjami o niej
napisać. Przeglądając bowiem materiały
promocyjne możemy powiedzieć jedno –
zdecydowanie warto się nią zainteresować.
Szczególnie w kontekście tematu przewodniego niniejszego numeru: e-learningu. Oprócz wielu funkcji umożliwiających
udostępnianie dokumentów oraz wspólną
nad nimi pracę, jedna z funkcjonalności
szczególnie zwróciła naszą uwagę. Mowa
o programie Lync Online – komunikatorze
o wiele bardziej rozbudowanym od znanej
z usług Live@edu aplikacji Messenger.
Wybrane funkcje Lync online:
• Komunikowanie się przy użyciu wiadomości tekstowych, połączeń wideo
i spotkań online.
• Prezentacje online z przesyłaniem
dźwięku, obrazu wideo, udostępnianiem ekranu oraz wirtualną tablicą.

• Zapraszanie kontaktów zewnętrznych, spoza szkolnej sieci, i ułatwione
przyłączanie ich do spotkań online.
• Komunikowanie się z zewnętrznymi
organizacjami korzystającymi z oprogramowania Lync (np. innymi szkołami) przy użyciu wiadomości tekstowych oraz połączeń audio i wideo.
• Komunikowanie się z użytkownikami, których kontakty znajdują się
w programie Windows Live Messenger przy użyciu wiadomości tekstowych oraz połączeń audio i wideo
bezpośrednio z programu Lync.
• Odpowiadanie na wiadomości e-mail
przy użyciu wiadomości tekstowej lub
połączenia audio.
Jest to doskonałe narzędzie do prowadzenia spotkań, konsultacji, lekcji czy
seminariów online. Z opisu przygotowanego przez Microsoft wynika, że program
ma wbudowane wszystkie niezbędne do
tego funkcje – możliwość prowadzenia
zdalnej prezentacji, udostępniania ekranu
czy sieciową białą tablicę. Pozwala także

kontrolować, kto ma prawo głosu i sterowania tymi funkcjami. Oznacza to, że nauczyciel może przekazywać prowadzenie
spotkania swoim uczniom. Skorzystanie
z usługi Office 365 rozwiązuje także problem z konfiguracją programu czy zakładaniem konta, co zdarza się przy korzystaniu z usług ogólnie dostępnych, takich jak
Skype. W przypadku Office 365 wystarczy
przeglądarka internetowa oraz fakt, że
każdy uczeń i nauczyciel szkoły, w której
usługa została wdrożona, z definicji posiada w niej swoje imienne konto. Wystarczy
więc odnaleźć daną osobę w książce adresowej naszej instytucji – dostępnej dla każdego użytkownika – i możemy rozpocząć
spotkanie online.

Więcej informacji, wskazówek
i porad zamieścimy w kolejnych
numerach pisma oraz na
stronach edufakty.pl
i k12blog.edu.pl.

