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Microsoft Office 365 stanowi zbiór aplikacji i usług dostępnych z 
serwerów firmy Microsoft.

W 2019 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny dokonał 
zakupu i implementacji pakietu dla całego środowiska akademickiego.
Poprzez domenę ZUT każdy pracownik i student może logować się do 
usługi Office 365, a tym samym mieć dostęp do całej gamy aplikacji 
usprawniających codzienną pracę i komunikację pomiędzy pracownikami.  

Usługa Office 365 umożliwia sprawne zarządzanie całą organizacją, tzn. 
zasobami ludzkimi i dokumentacją związaną z jej funkcjonowaniem.
A co istotne, usługa ta umożliwiła pracownikom Oddziału Bibliotek 
Specjalistycznych (OBS) na zdalną pracę i komunikację w okresie trwającej 
obecnie epidemii COVID-19.



Outlook, MS Teams, SharePoint

Codziennością stało się posługiwanie przez wszystkich pracowników 
Oddziału Bibliotek Specjalistycznych aplikacjami do zdalnej współpracy
i komunikacji, takimi jak Outlook, MS Teams, czy SharePoint.

Ale żeby było to możliwe należało poczynić pewne przygotowania 
polegające na tworzeniu, zarządzaniu i udzielaniu uprawnień 
poszczególnym członkom tworzonego zespołu.

Ale po kolei…



Zakładanie Grupy/Zespołu najlepiej 
rozpocząć w Outlook

W menu poczty odszukujemy katalog 
‚Nowa grupa’ i zakładamy naszą grupę.

W menu widać już utworzone wcześniej 
grupy –
✓ OBS
✓ BG ZUT
✓ WJ



W Outlook po wybraniu na górze kwadratu 
uzyskamy podgląd do innych aplikacji z 
rodziny pakietu Office 365

Utworzone przez nas grupy widoczne są w 
aplikacjach

✓ SharePoint – witryna ta jest przeznaczona 
do przechowywania plików i współpracy 
nad nimi, tworzenia list informacji i 
zarządzania nimi

✓ Teams – jest centrum współpracy 
zespołowej poprzez czat, spotkania 
organizowane jako wideokonferencje i 
połączenia telefoniczne



Widok witryny grupy OBS w aplikacji 
SharePoint

Na obrazie widać także pozostałe 
zespoły OBS1/OBS2/OBS3 które 
zostały utworzone jako robocze 
grypy  wspierające się w nauce 
programów Office 356

Podgląd innych grup posiadających 
strony w SharePoint



Witryna OBS całego zespołu

WitrynyOBS1/OBS2/OBS3 – zespołów roboczych



Grupa widoczna jest również w 
aplikacji Teams, w której 
utworzone zostały kanały 
dotyczące wspólnych projektów 
prowadzonych przez członków 
zespołu.

Kanał ‚Ogólny’ jest kanałem 
systemowym, został utworzony 
automatycznie przy zakładaniu 
zespołu/grupy.



Zarządzanie grupą/zespołem może 
odbywać się z poziomu poczty Outlook

Dostępne są tu narzędzia do 
dodawania członków, usuwania ich
i  dodawania grupy do ulubionych



Dodawanie członka do grupy polega na 
wyborze z generowanej listy adresatów osoby 
i wygenerowaniu linku, który należy przesłać 
do adresata.



Zarządzanie członkami grupy i dostępem 
do  zasobów  może odbywać się z poziomu 
aplikacji SharePoint
Ustawienia -> Uprawnienia witryny

Jak widać mamy trzy rodzaje 
użytkowników
✓ Właściciela grupy OBS – osoba/y 

zarządzające grupą, a tym samym 
dostępem do zasobów w witrynie

✓ Członkowie grupy OBS – osoby 
współpracujące ze sobą

✓ Osoby odwiedzające witrynę – osoby 
zaproszone przez właściciela lub 
członka

Członkom i osobom odwiedzającym można 
nadać uprawnienia
✓ Pełną kontrolę do zasobów i witryny
✓ Prawa do odczytu
✓ Prawa do edycji
✓ Istnieje też możliwość usunięcia osoby



Zarządzać  zespołem  można również poprzez aplikację 
Teams OBS -> … -> Zarządzanie zespołem 

Tu znajdziemy wykaz wszystkich członków grupy/zespołu 
oraz prośbę osób oczekujących na przyjęcie do grypy.
Możemy też dodać/ usuwać/zmieniać uprawnienia 
członkom zespołu.



Teams udostępnia także narzędzia do zarządzania 
poszczególnymi kanałami, gdzie możemy również zastosować 
narzędzia ograniczająca dostęp dla poszczególnych członków 
zespołu.



Podsumowanie

W celu efektywniejszej pracy i współpracy zespołowej, należy docenić i w pełni 
wykorzystywać dostępne narzędzia jakie oferuje nam pakiet Office 365.

Możemy razem tworzyć, pracować, współpracować, komunikować się, 
współtworzyć, wspólnie podejmować inicjatywy, motywować się, spotykać, 
wymieniać poglądy i uwagi…. 

Są to narzędzia wręcz niezbędne w pracy zdalnej, zwłaszcza w tak trudnym 
czasie jakim jest trwająca w skali globalnej epidemia.

Zarządzanie członkami zespołów i dokumentacją usprawnia pracę w każdej 
instytucji i posuwa ją do przodu, pomimo zaistniałych przeciwności.



Dziękuję za uwagę!

Barbara Cendrowska


