(Samen)werken in de Cloud met Office 365
Wil je in de Cloud gaan (samen)werken? DataDidact adviseert dan Office 365 te gebruiken. De
Cloudopslag van Office 365, OneDrive, is een veilig alternatief voor diensten als Google Drive en
Dropbox. Je kunt altijd en overal bij je bestanden. Met de app Teams wordt samenwerken
makkelijk gemaakt: de chatfunctie is vergelijkbaar met WhatsApp, terwijl je over al je
programma's en bestanden kunt beschikken.

Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De verschillende manieren van inloggen (wat kan wel, wat kan niet – verschil persoonlijke
OneDrive en zakelijke OneDrive en verschillen in apps).
Bestanden en mappen (waar vind je ze, hoe kan je ze ordenen).
Je computer synchroniseren met OneDrive (live-demonstratie) en daarmee samenhangend:
OneDrive gebruiken vanuit Windows.
Oudere bestanden herstellen via Versiegeschiedenis.
Bestanden delen (ook rechtstreeks vanuit Word/Excel/PowerPoint) en hiermee
samenhangend: Met meerdere personen tegelijkertijd werken aan dezelfde bestanden.
Samenwerken in Teams; dé app van Office 365 waarin alle personen, inhoud en
hulpmiddelen beschikbaar zijn die een team nodig heeft om effectiever te werken.
SharePoint; de plek voor gedeelde bestanden (ook in combinatie met Teams).
De Online versies van Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Deze hebben soms leuke extra's in
petto, zoals Online Formulieren en Enquêtes maken in Excel en een voorleesfunctie in
OneNote in het Nederlands!
Andere Office 365 apps in vogelvlucht, zoals Forms, Delve, Sway, Planner en de integratie
van een aantal daarvan in Office 2016 programma's.

Over de presentator - Marja den Boer
Bij Marja staat de mens centraal en niet de computer. Dat betekent dat ze
altijd oog houdt voor het niveau. Niemand mag buiten de boot vallen; niet
aan lijzijde, niet aan loefzijde… Ook brengt zij sjeu in het niet altijd hippe
thema "PC". Haar presentaties en lessen zijn altijd met een knipoog. Marja
heeft ruim 25 jaar ervaring als docent, presentator en animator.

Kosten (presentatie van 1 uur, incl. voorbereidingen):
Groepen tot en met 40 deelnemers € 445,00 excl. BTW en reiskosten; grotere groepen op
aanvraag. Een PDF met hand-outs wordt ter beschikking gesteld.
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