
 

 

 

 

Zlepšite spoluprácu v triede aj v škole pomocou bezplatných nástrojov na zvýšenie 
produktivity. Získajte poštové služby, cloudový zdieľaný priestor, zabezpečenie dokumentov 
a ochrana mailov s osobnými údajmi v súlade s GDPR a množstvo ďalších služieb.  

Office 365 A1–mail server pre celú školu 

 

Naprojektujeme pre vašu školu, objednáme, nastavíme a nasadíme 
do praxe. Zaškolíme vášho IT pre správu a údržbu, alebo kompletne 
zabezpečíme správu formou outsourcingu. 

ZDARMA pre vašu školu 



 

       Úplne bezplatná online verzia balíka Office s e-mailom, videokonferenciami, prispôsobeným 
centrom pre tímovú prácu v triede so službou Microsoft Teams, nástrojmi na dodržiavanie súladu 
a ochranou informácií. Tieto výhody môžete využívať až keď overíte, že ste oprávnenou akademickou 
inštitúciou. 

Aplikácie balíka Office 

 

Outlook (iba online) 

 

Word (iba online) 

 

Excel (iba online) 

 

PowerPoint (iba online) 

 

OneNote 

 

Služby 

 

Exchange 

 

OneDrive 

 

Sharepoint 

 

 

Skype for Business 

 

 

Teams 

 

 

Sway 

 

Forms 

 

Stream 

 

School Data Sync 

   

   



 

FUNKCIE: 

• Webové verzie Wordu, PowerPointu, Excelu, OneNotu a Outlooku 

• Počítačová verzia OneNotu 

• Microsoft Teams, digitálne centrum, ktoré integruje konverzácie, obsah a aplikácie, ktoré 
vaša škola potrebuje na zvýšenie produktivity a zapojenie používateľov 

• Poznámkové bloky pre učebné predmety a pre zamestnancov 

• Skupiny profesionálnej vzdelávacej komunity (PLC) 
• Automaticky vyhodnocované kvízy so službou Forms 

• Digitálne rozprávanie príbehov so Swayom 

• Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na 
intranete s využitím SharePointu 

• Riešenia na dodržiavanie súladu v zjednotenom Centre eDiscovery 

• Správa prístupových práv, ochrana pred únikom údajov a šifrovanie 

• Podniková videoslužba na vytváranie, spravovanie a bezpečné zdieľanie videí v organizácii 
• Vývoj aplikácií bez potreby písania kódu na rýchle rozširovanie podnikových údajov pomocou 

vlastných webových a mobilných aplikácií 
• Automatizácia pracovných procesov v aplikáciách a službách na automatizáciu obchodných 

procesov bez potreby písania kódu 

• Spravovanie rozvrhov a denných úloh s aplikáciou Microsoft StaffHub 

• E-mail s 50 GB poštovou schránkou   

• E-mail archív na staré správy: neobmedzene  

• Neobmedzený ukladací priestor v cloude na osobné súbory   

• Videokonferencie v rozlíšení HD 

• Maximálny počet používateľov: neobmedzený 

• Neobmedzený ukladací priestor na e-maily v archívnej poštovej schránke 

• Rozšírené e-mailové služby s archiváciou a blokovaním vymazania na právne účely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://products.office.com/sk-sk/academic/compare-office-365-education-plans#a
https://products.office.com/sk-sk/academic/compare-office-365-education-plans#a
https://products.office.com/sk-sk/academic/compare-office-365-education-plans#a


 

 

S Office 365 Vás GDPR neprekvapí 

Ochrana pred útokmi 

Exchange Online Protection  –Chráni emaily proti známym hrozbám ako je spam a malware. 
Spoločnosť Microsoft garantuje v SLA (Service Licensig Agreement), že Exchange Online Protection 

zachytí 100% známych vírov a 99% spamov. Do firmy už prichádzajú len skontrolované emaily. 

 

Prihlasovanie užívateľov / administrátorov 

Bežní užívatelia sa do Office 365 prihlasujú heslom a svoju emailovú adresou , pri prihlásení 
dochádza k prepojeniu Active Directory s Office 365 a prebieha jednostranná replikácia údajov. Pre 
užívateľov je možné rôznymi metódam zaistiť single sign on riešenia. Ide o riešenie, keď sa užívateľ 
prihlási len raz do jednej aplikácie a v pozadí dochádza k odovzdaniu tohto prihlásenie do ďalšej 
aplikácie v Office 365 atď. Užívateľovi teda stačí prihlásiť sa len raz. 

Administrátori a osoby, ktoré pracujú s citlivými dátami, by mali mať prihlasovanie viac sofistikované 
a viac zabezpečené. V Office 365 je možné zapnú multi-faktorovú autentizáciu (Multi-Factor 

Authentication) čiže ďalší spôsob overenia pri prihlasovaní . 

Ochrana citlivých informácií Azure Rights Management pre vyučujúcich  

Plány Office 365 A1 až A5 obsahujú aplikáciu pre ochranu emailov a citlivých dát zdieľaných vnútri aj 
mimo firmy.  Jedná sa o aplikáciu, ktorá je veľmi užívateľsky prívetivá a užívateľ si sám dokáže 
nastaviť, ako potrebuje dokument chrániť . Napr. či chce zamedziť ich zdieľanie, alebo má mať 
dokument platnosť iba určitú dobu, alebo do neho má mať prístup len jedna osoba atp. Naviac 

aplikácia obsahuje detailné sledovanie a reporting , ako sa s dokumentmi nakladá. 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=SLA


 

 

OBR.: Príklad mailu, ktorý príde v prípade že správu zašifrujete. 

Ochrana pred únikom citlivých informácií 

Ochranu pred únikom informácií nájdete v plánoch Office 365 A1 až A5. Jedná sa o funkcionalitu 
Data Loss Prevention , ktorá kontroluje, aby z organizácie neunikli citlivé informácie . Upozorní na 

citlivý obsah v komunikácii. Automaticky kontroluje príjemcu a obsah komunikácie vrátane príloh. 
Zamedzí odoslanie správy s potenciálne citlivým obsahom. 

Identifikácia a získanie všetkých informácií 

Užitočné najmä vo chvíli, keď zavolá zákazník, ktorý požaduje informácie o tom, čo všetko o ňom vo 
firme evidujete, aké všetky informácie o ňom máte. GDPR požaduje technológiu, ktorá vie prehľadať 
všetky úložisko a nájde skutočne všetky informácie o zákazníkovi, ktoré ste povinní mu odovzdať. 

Office 365 obsahuje technológiu eDiscovery , ktorá prehľadáva, identifikuje, udržiava a exportuje 
dáta z Exchange Online mailových schránok, Office 365 Groups, Microsoft Teams, stránok na 
SharePointu online a konverzácií v Skype pre firmy. Teda skutočne vyberá informácie zo všetkých 
kútov Office 365 a vďaka tomu ste schopní poskytnúť naozaj všetky uchovávané informácie. 

Audity, alerty, logy, reporty 

Aby sme splnili technologické požiadavky GDPR chránime vo firme dáta, bránime odosielanie citlivých 
informácií, chránime firmu proti útokom to všetko potrebujeme logovať, reportovať, auditovať . 



 

Všetky plány obsahujú Security & Compliance Center v preklade Centrum zabezpečenia & 
dodržiavania predpisov , kde je možné vytvoriť politiku na užívateľa a sledovať ich aktivity, udeľovať 
oprávnenia, kto k akým dátam smie pristupovať, možno odtiaľto spravovať mobilné zariadenia a 
sledovať či nedochádza k prienikom škodlivých softvérov a spamov a mnoho ďalšieho . 

 

Centrálne hodnotenie zabezpečenia Office 365 

Office 365 plány Business Premium a Enterprise obsahujú aj centrum, kde je hodnotené celkové 
zabezpečenie Vášho prostredia . Toto centrum je navyše určené na to, aby administrátorom 
pomohlo nastaviť ešte vyššie zabezpečenie. Veľakrát totiž administrátori a užívatelia ani nevedia, aké 
zabezpečovacie prvky ich plán Office 365 obsahuje a teda ich ani nikdy nenastavili, nezapli. 

Bezpečnostné centrum Vám ukáže akého skóre bezpečnosti môžete dosiahnuť , akého aktuálne 
dosahujete a poradí Vám akcie, ktoré je potrebné urobiť, aby sa skóre zabezpečenia zvýšilo . Teda 

opäť zvyšuje ochranu proti útokom a chráni prostredia Office 365 .  

Od vydania nového zákona o Ochrane osobných údajov spoločnosť Microsoft naozaj tvrdo pracuje 

na tom, aby Office 365 svojim užívateľom poskytol úplnú bezpečnosť a spĺňal všetky nariadenia 
GDPR. A zároveň pre firmy , ktoré nechcú alebo nemajú veľké sumy na nové softvéry, technológie a 
nových zamestnancov, bol Office 365 voľbou, ktorá im zaistí nielen súlad s GDPR , ale tiež prinesie 
prepracovanou online kancelária pre rýchlu a sofistikovanú spoluprácu vo firme. 

 


