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УВОД
В Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна
академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито
предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на
дейността на Военната академия и Системата за защита на националната
сигурност в Република България:
 Лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната
сигурност и отбрана“;
 Лаборатория „Военна история и поуки от практиката“;
 Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и
квалификацията“.
Учебникът „Работа с Microsoft Office 365 в учебния процес“ е продукт на
третата лаборатория, която служи като функционален хъб за анализи и
прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност
и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и
експертите от държавната и местната администрация. Нейната дейност е
насочена към научно-методическото и приложното осигуряване на
дистанционното обучение и системата за академична комуникация във
Военната академия. Уебсайтът и системата за академична комуникация на
Академията също са продукт на лаборатория „Иновации и платформи в
образованието и квалификацията“.
В резултат на кризата COVID-19 се наложиха мерки за физическо
дистанциране и университетите ускорено включиха алтернативното,
дистанционното и онлайн обучението като част от механизмите за справяне с
вируса. Военна академия „Г. С. Раковски“ беше сред първите висши учебни
заведения в страната, въвели дистанционно и онлайн обучение със Заповед
№ СИ29-РД02-227 от 9 март, дни преди въвеждане на извънредното
положение от 13.05.2020 г.
Това се случи благодарение на създадената Системата за академична
комуникация (САК), която интегрира в уебсайта на Академията система за
управление на съдържанието (Content Management System) и различни
приложения за комуникация, колаборация и дистанционно обучение,
базирани на платформата BlackBoard Learn и приложенията, предоставени от
Office 365 Education на Microsoft. Това позволява да се използва смесено
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обучение в дистанционна и онлайн форма едновременно, благодарение на
което Военна академия „Г. С. Раковски“ влезе подготвена в кризата и няма
нито един ден прекъсване на учебния процес.
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1. Основни положения в Office 365
1.1. Описание и предназначение на Office 365
Office 365 e името на новият офис пакет, разработен от Microsoft и
предоставян под формата на облачна услуга. Освен стандартните програми
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint и др.), Office 365 предлага също Microsoft
Exchange, SharePoint, Skype for Business и редица други специално подбрани
приложения за работа в офис. Неговата разновидност Office 365 Education е
колекция от специално подбрани приложения с всичко необходимо за
провеждане на ефективен учебен процес.
Освен основните функционалности на настолния офис потребителите
получават възможност:
 да използват облачно базиран имейл със заделено 1TB OneDrive
пространство за всеки отделен потребител;
 да правят презентации и споделят изглед от своя работен екран,
календар, задачи, папки с документи и други, както с хора в организацията,
така и с външни потребители;
 съвместно да работят и коментират колективно върху едни и същи
проекти и документи – Word, Excel, PowerPoint и OneNote файлове, които се
съхраняват в облачната инфраструктура и имат постоянен достъп до найактуалната им версия, като могат да преразглеждат хронологията със стари
версии на съответните документи;
 да организират и управляват съвместни проекти и задачи;
 да организират и участват във видео срещи, конферентни връзки и
чат разговори с до 250 потребители (колеги, клиенти и партньори);
 създадат и поддържат атрактивен учебен уебсайт, без нуждата от
специфични познания в областта;
Благодарение на дългогодишния опит на Microsoft Corporation в онлайн
сигурността освен интуитивност за работа и управление, Office 365 предлага на
потребителите и високо ниво на защита на съхраняваните данни. Вградените в
продукта нови технологии помагат в борбата с нежеланата поща (т.нар. спам), а
петте нива на протекция и множеството международни сертификати за сигурност
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и управление на данни, сред които ISO 270011, гарантират на преподавателите и
студентите необходимото ниво на спокойствие и надеждност, от които се
нуждаят. Това е една от малкото облачни платформи, които са напълно
съвместими с Европейския регламент General Data Protection Regulation (GDPR).2

Фиг. 1. Съдържание и предназначение на Office 365
по функционални области
Чрез различните приложения Office 365 може да се използва за:
1) комуникация (чрез Outlook, Microsoft Teams и Yammer);
2) работа с документи (чрез OneDrive и SharePoint);
3) подготвяне на презентации (чрез Sway);
4) планиране на задачи (чрез Planner),
5) създаване на формуляри и тестове (чрез Forms),
6) анализи (чрез Power Bi),
7) създаване на виртуални класни стаи (чрез Microsoft Teams).
В учебника ще бъдат разгледани тези инструменти в посочената
последователност от гледна точка на възможностите за онлайн обучение във
виртуална класна стая и използването му в учебния процес на Военна
академия „Георги Стойков Раковски“.
1

Popular Standards: Information Security Management. https://www.iso.org/isoiec-27001-informationsecurity.html [прегледан 14.04.2020 г.]
2
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).
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1.2. Видове пакети и версии на Office 365
Office 365 може да бъде три основни вида (Business, Enterprise и
Education), които се подразделят на по още три подвида пакети, предлагани
на различни цени:
 Office 365 Business, с който получавате настолните версии на
приложенията: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote и 1 TB място за
съхранение в OneDrive.
 Office 365 Business Essentials e най-евтината версия, но само с уеб
приложения, които работят в облака.
 Office 365 Business Standard е малко по-скъпата версия на Office 365
Business с допълнителна пощенска кутия с домейн по избор.
 Office 365 ProPlus е бизнес версия, в която може да инсталирате
настолните приложения на всички 5 устройства.
 Office 365 Enterprise E1, Е3, Е5 е корпоративна версия специално
предназначена за предприятия, в която получавате всичко описано дотук, но
в различна степен на защита според това дали сте закупили E1, E3 или Е5.
 Office 365 Education има три версии: A1, A3 и A5. А1 се предоставя
безплатно на учебните заведения без ангажимент. Към момента на писане на
учебното пособие Office 365 A3 се предлага на цена 2,45 евро на човек, а A5 –
за 5,90 евро на потребител на месец. Вижте разликите в предлаганите
приложения и услуги във фигура 2.

Фиг. 2. Разлика между версиите A1, A3 и A5 на Office 365 Education
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1.3. Глобални настройки и технически изисквания
След като изберете вариант на Office 365, преди да започнете да
настройвате системата, глобалният администратор трябва да се увери, че
притежава пълен достъп до таблото за управление на институционалния
домейн и CPanel таблото на вашия доставчик на хостинг услуги, тъй като при
стартиране на първоначалните настройки на системата е необходимо да се
потвърди домейна на организацията, като се направят някои DNS записи.3
Първоначално се инсталира пробна 30-дневна версия на Office 365. След като
институционалният домейн бъде потвърден като реално образователно
учреждение ще можете да преобразувате вашата пробна версия в пълна.
Администраторското табло има ляво меню, от което глобалният
администратор може да избере purchase services („Закупуване на услуги“).
Изберете опцията за Office 365 plans for Education (Office 365 план за
образование). Следва екран, който позволява присвояване на лицензи
(преподавател и студент). Лицензите А1 са безплатни. Изберете лицензи,
добавете ги в количката и преминете към зоната за финализиране. Няма да
бъдете таксувани за тези лицензи, но системата ще ви изпрати фактура за
0,00 долара, която се изпраща веднъж годишно.

1.3.1. Технически изисквания за работа на Office 365
Преди да започнете работа, трябва да проверите компютрите и
мобилните устройства във вашата образователна институция, за да се
уверите, че те имат актуална операционна система и браузър, който отговаря
на изискванията (табл. 1). На определени компютри може да се наложи
нулиране на защитната стена, за да се позволи на Office 365 да работи.
Относно защитните стени
За зареждане и инсталиране на някои актуализации е необходимо
настройката на десктопа на Office 365 да се свърже към услугата Microsoft Update.
Все пак при някои мрежи достъпът до сайтове и услуги, които са извън защитната
стена на вашето дружество, са блокирани от системния администратор. Ако не
можете да получите достъп до услугата Microsoft Update, трябва да се свържете с
вашия системен администратор за съдействие.
3

Reed, Jenifer. Office 365 Backup for Dummies. 2020. ISBN 978-1-119-67296-8 (pbk); ISBN 978-1-11967301-9 (ebk).
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Таблица 1

Технически изисквания за работа на уеб версията Microsoft Office 3654
ВЕРСИЯ

ИЗИСКВАНИЯ

Microsoft Edge

Microsoft Edge от версия 81.0.416.72 може да
изпълнява всички задачи в браузъра
(по-старите версии – почти всички,
по подобие на Firefox).

Google Chrome

Най-новата версия може да изпълнява всички задачи,
свързани с браузъра.

Firefox

Най-новата версия може да изпълнява почти всички
задачи, свързани с браузъра (например не позволява
споделяне
на работния плот в браузъра).

Safari

Най-новата версия може да изпълнява почти всички
задачи, свързани с браузъра.

Мобилни устройства

Не са включени.

Internet Explorer 10

В зависимост от операционната система - трябва да
имате Windows 7 или 8.
Windows сървър 2012, 2008 и Windows 7.
32-битова версия могат да бъдат използвани за всички
задачи в Office 365.
64-битова версия може да бъде използвана за почти
всички задачи в Office 365.

Internet Explorer 9

32-битова версия може да бъде използвана за почти
всички задачи в Office 365.
64-битова версия може да бъде използвана за
повечето задачи в Office 365.

Internet Explorer 9

Windows 7 или Vista SP2

Internet Explorer 8

Windows 7, Vista SP2, XP-SP3 (32 bit), XP-SP2 (64-bit)

Internet Explorer 7

Не се поддържа.

Office 2010 Service Pack 1
(препоръчва се Service Pack 2)

Windows 7, 8, Vista SP2, XP-SP3 (32-bit),
XP-SP2 (64-bit)

4

Official Microsoft Learning Product 20347A Enabling and Managing Office 365. 2017 Microsoft
Corporation. https://www.schoolnet.org.za/PILP/office365/provisioning6-technical-stuff.html
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Office 2007 със Service Pack 3
Office за Mac 2011
със Service Pack 3

Windows 7, 8, Vista SP2, XP-SP3 (32-bit),
XP-SP2 (64-bit)
Mac OS X 10.6 или по-нова

1.3.2. Първоначално добавяне и редактиране на потребители
от глобалния администратор
Потребителите на настройваната система са общността на
образователното учреждение. Обикновено това означава учители,
преподаватели и студенти, както и административен персонал. Но кого ще
добавите зависи изцяло от индивидуалната структура на образователното
учреждение. Може да пожелаете да добавите родители и хора, полагащи
грижи, научни сътрудници, партньори или други хора, които работят в
образователното учреждение.
В Office 365 Edication само администраторите могат да добавят и
редактират потребители. Това може да става ръчно или с импорт от CSV файл
в активната директория на институцията. След като потребителите се добавят
в системата, администраторите могат да изпратят имейл с техните данни за
влизане в Office 365 и временни пароли или да ги съобщят по друг приет
начин. След получаване на временната парола потребителите могат да
влязат, да нулират паролите си и да започнат да използват всички функции на
платформата Office 365.
Стъпки за добавяне на потребители от администраторите на системата:
 Отидете на страницата на вашето табло („Административен център
на Office 365“) и натиснете „Потребители“, след това „Активни потребители“ в
лявото меню. Така ще преминете към зоната, в която ще започнете да
добавяте потребители. Екранът трябва да изглежда като на фигура 3.
 Огледайте екрана. Не се притеснявайте за бутоните, чиито функции
не разбирате, тъй като вероятно няма да използвате много от тях.
 За добавяне на нов потребител, кликнете върху символа +, който се
намира над „Показвано име“.
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Фиг. 3. Активни потребители
 Добавянето на данни за потребителя е просто въпрос на въвеждане
на информацията за тях в полетата. Екранът ще изглежда като на фигура 4.

Фиг. 4. Създаване на потребители
 Когато изберете потребителско име за новия потребител, се генерира
потребителско име за влизане.
 Може да въведете временна парола или да я генерирате автоматично.
 Изберете лиценз за този потребител.
 Натиснете „Създай“. Вижда се съобщение, че потребителят е успешно
създаден, както и временната му парола за влизане.
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Фиг. 5. Потребители
 Можете да извършвате различни действия върху профила на даден
потребител, като поставите отметка пред името му и от дясно изберете желаната
опция – нулиране на парола, изтриване, редактиране, добавяне към група и др.

Фиг. 6. Редактиране на потребител
 Изберете опцията „Редактиране“. От „По-подробно“ може да добавите
допълнителна информация за потребителя, както и да променяте вече
въведените данни.
 От „Настройки“ можете да промените разрешенията за този потребител
като му зададете определена роля.
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 Помислете внимателно за ролята, която има всеки потребител в
образователното учреждение.
 За преподавателите може да е необходимо да могат да създават
свои собствени работни места и групи и да нулират паролите на студентите.
 Изберете „Да“ за даване на роля и от падащото меню изберете
администраторските му права.
 Когато кликнете върху падащото меню, екранът ще изглежда по
следния начин:

Фиг. 7. Потребителски роли
Важно – трябва да сте администратор, за да можете да добавяте
потребители, да създавате сайтове на SharePoint или да администрирате
други приложения според различните администраторски роли, които са ви
присвоени. Можете да научите повече за всяка администраторска роля като
кликнете върху връзката над полето за избор. Там е обяснено какво означава
всяка от възможните администраторски роли, които може да изпълнявате:
– администратор на Exchange;
– администратор на SharePoint;
– администратор на поддръжка на услуги;
– администратор на помощен център;
– администратор на потребители;
– администратор на услугата Teams;
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– глобален администратор;
– глобален читател.
На практика вашият персонал вероятно ще трябва да има съответните
разрешения от глобалния администратор, на най-високо ниво, а за да можете
да добавяте и редактирате потребители, вие минимум трябва да сте
администратор на потребители. Можете да преназначавате разрешения
винаги, когато е необходимо. Освен това имате възможността да зададете
алтернативен имейл адрес за възстановяване на паролата за администраторите.
Това трябва да бъде собственият им имейл адрес. Можете също така да
блокирате потребител, така че той да не ползва услугите. От „Лицензи“ можете
да промените лиценза на потребителя. Опциите са лиценз за преподаватели
или лиценз за ученици и студенти. Можете също да промените
местоположението му.

Фиг. 8. Редактиране на лиценз
Пробната версия има ограничение до 25 от всеки тип лиценз. Това
ограничение ще изчезне, когато проверките за верификация на Вашия домейн
бъдат завършени от Office 365 и сте надстроили плана си от пробната на пълната
версия. От „Имейл адрес“ може да добавяте още имейл адреси за този
потребител.
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Фиг. 9. Редактиране на имейл адрес
От „Разрешения за пощенски кутии“ можете да промените настройките
за изпращане и получаване на писма от пощенската кутия на потребителя.

Фиг. 10. Разрешение за пощенски кутии
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От „Още“ можете да направите допълнителни настройки за конкретни
услуги – да зададете допълнителни свойства за пощенската кутия или да
редактирате свойствата на Teams за този потребител.

Фиг. 11. Още функции
Всички отделни промени трябва да бъдат запаметени с бутон
„Запиши“.
От страницата с активните потребители може да изберете да виждате
всички потребители или да ги филтрирате по определен критерий.
Отворете падащото меню, за да видите предлаганите различни
категории потребители. Екранът ще изглежда по следния начин:

Фиг. 12. Падащо меню
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Има и опция „Търсене“ (иконата лупа), с която можете да търсите
бързо индивидуални потребители. Тя е полезна, тъй като всички активни
потребители ще се показват в списъка с вашите потребители.
След като сте настроили Office 365 и сте добавили потребителите сте
готови да започнете да използвате функциите на Office 365 в цялото
образователно учреждение. В отделните глави на този учебник ще разберете
как да използвате всички различни инструменти и функции и ще имате
възможност да помогнете на персонала и студентите от вашето
образователно учреждение също да свикнат да използват Office 365.
Винаги можете да се върнете към своето административно табло в
Office 365 и да започнете отново. Обикновените потребители влизат в Office
365 от началния портал на сайта Office.com, който показва изглед с
приложение, показан на фигура 13.5

Фиг. 13. Портал

5

Microsoft Office. https://www.office.com/
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2. Инструменти за комуникация
2.1. Работа с Microsoft Teams в онлайн обучението
Най-важното приложение за провеждане на онлайн обучение е Microsoft
Teams. За разлика от системата BlackBoard6, която е предназначена за
дистанционно обучение, Microsoft Teams e подходящ за онлайн обучение и двете
се допълват взаимно. Microsoft Teams е дигитален център предназначен за
комуникация, чат, видео конферентни разговори, провеждане на срещи,
споделяне на файлове и интегрира всички приложения от Office 365 for Education
в едно персонализирано работно пространство. С негова помощ
преподавателите могат да създават различни учебни групи или класни стаи със
следните основни функции, които им позволяват да работят с обучаемите и
своите колеги:7
 Управление на проекти, задачи и съдържание с помощта на
приложението Planner и създаване на To Do списъци в едно персонализирано
работно пространство.
 Получаване на информация в реално време и комуникиране с целия
личен състав на университета по различни канали, чат, имейл, видеоконферентна
връзка и други канали.
 Използване в работата на редица интегрираните приложения от Office
365 за преподаватели, като Word, Excel, PowerPoint, бележник на класа и т.н.
 Създаване на онлайн класни стаи, в които да провеждате дискусии
около преминатите уроци съвместно с учениците си.
 Създаване на електронна библиотека на използваните файлове в
рамките на обучението и проведените дискусии.
 Съвместна работа по документи;
 Интегриране с всички приложения на Office 365, уебсайтове и др.
Разработването на онлайн уроци за различни дисциплини и нива
изисква ефективна комуникация и сътрудничество между преподавателите в
6

Маринов, Георги. Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно
обучение Blackboard™ 9.1. във Военна академия „Г. С. Раковски“. София: Военна академия „Георги Стойков
Раковски“, 2016. ISBN 978-954-9348-78-1 (ebk)
7
Hassell, Jonathan. Office 365. Administrator’s Guide. Netwrix https://www.netwrix.com/ [прегледан на
10.04.2020 г.]
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университета или училището. Най-общо приложението Microsoft Teams се
използва в провеждането на дистанционно онлайн обучение, като връзката
между различните приложения е показана на фигура 14.
Провеждане на онлайн обучение чрез Microsoft Teams

Фиг. 14. Инструменти за онлайн обучение
За да влезете в този дигитален център от началния портал, натиснете
иконата
Microsoft Teams. Запомнете го в отметките на браузъра за полесен достъп следващия път. При първото влизане е необходимо малко
повече време страницата да зареди, защото системата ви дава напътствия, но
след това тя ще запомни вашия начин за влизане и ще става по-бързо. В
началото системата ви предлага да инсталирате приложението на вашия
компютър. Не е необходимо да го правите, ако ползвате съвременни
браузъри, описани в таблицата за техническите изисквания по-горе.
Използвайте уеб базираната версия, която работи в облака без да я
инсталирате – бутонът за нея е показан с червен маркер на изображението
фигура 15.
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Фиг. 15. Бутон за уеб приложение
В зависимост от браузъра, който използвате, е възможно да видите
само един бутон за инсталиране на приложението, а под него да има текст
„Използвай уеб приложението вместо това“. Натиснете второто.

2.1.1. Интерфейс на Microsoft Teams

Фиг. 16. Интерфейсът на Microsoft Teams
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Менюто за управление се намира във вертикалната синя лента в ляво. С
него може да превключвате между различните режими на чат, провеждане
на гласови разговори, получаване на информация, колаборация в екипи и
различни други приложения, както е показано на фигура 16.8
Отгоре по средата са т.нар. табове, с които може да превключвате в
режим Post (нещо като стената на Facebook за фирмена комуникация) и
режим Files (съхранява библиотека с файловете, използвани във вашата
колективна работа), и други приложения.

Фиг.17. Меню

2.1.2. Организация на работата в екип
Екипите са съвкупност от хора, разговори, файлове и инструменти –
всичко това на едно място. Кликнете върху третия бутон от горе на долу в
главното меню, за да видите вашите екипи. Ще се отвори страница като на
изображението по-долу, в която се виждат 5 опции – т.е. 5 екипа, в които
участва този акаунт. При вас ще е различно – ще виждате само екипите на
класните отделения, в които вече са ви прибавили. Те са с името на класното
отделение – например S1914z. Ако нямате такава кутия, попитайте вашия
класен ръководител. Освен това е оставена възможност всеки сам да създава
8

Microsoft Teams Quick Start Guide.
https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/03/Microsoft_Teams_Quickstart.pdf
[прегледан на 06.04.2020 г.]
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каквито иска екипи с приятели, групи от колеги, с които работите по някой
проект и други. Това става от бутона горе вдясно, както е показано на фигура 18.

Фиг. 18. Екипи
Възможно е, ако нямате нито един екип и влизате за първи път, този
бутон да се намира долу вляво и да изглежда като някои от тези:

Системата ще ви попита какъв вид да бъде вашият екип:

Фиг. 19. Видове екипи
В прозореца „Създаване на вашия екип“ дайте име на класа си (на
латиница) и напишете кратко описание, което обяснява целта на класа, след
което кликнете върху бутона
.
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Фиг. 20. Създаване на екип
Името на класа трябва да е кратко, изписано с латински букви, защото
системата автоматично създава общ имейл на група от типа imenaekip@rndc.bg.
Ако го напишете на кирилица, имейлът ще стане с много букви и ченгели, които
не могат да се запомнят. След като създадете екипа, по-късно може да го
редактирате и да смените името му на кирилица, защото имейлът вече е
създаден и той не се променя.

Фиг. 21. Добавяне на членове
Можете лесно да добавите хора или групи от организацията, като
започнете да пишете техните имена във формата. След това натиснете бутона
Add, или за да направите това по-късно – Skip. Отделните екипи могат да бъдат
допълнително организирани в канали, които съдържат раздели за разговори,
файлове, бележки и др.

27

Фиг. 22. Добавяне на канали
Каналите могат да бъдат създадени въз основа на различните нужди на
класа, например работа по проекти или подгрупи. Например, ако имате екип
на катедрата от десет човека, но с двама от тях работите по проект за нов
самолет, може да направите канал „самолет“, в който да си общувате само с
двамата колеги, без останалите да виждат това.

Фиг. 23. Общ канал
По подразбиране системата автоматично създава един „Общ канал“
(General). Вие може да добавите още канали с различни членове, с които
работите по различни проекти. За да създадете допълнителни канали,
изберете трите точки до името на вашия екип и от падащото меню изберете
„Добавяне на канал“.9

9

Mercurio, Ralph. Ch. 5 Teams. Beginning Office 365 Collaboration Apps. Working in the Microsoft Cloud.
Apress, 2018.
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Фиг. 24. Табове
Няколко раздела, табове се създават по подразбиране във всеки канал.
Това са: „Разговори“, „Файлове“, „Класически тетрадки“ и „Назначения“. За
да създадете нов раздел, кликнете върху знака + вдясно от последния таб,
след това изберете приложение или файл, които искате да се виждат там
(като Word или Planner, с който да направите Tack Tracker). Можете да
персонализирате настройките за известяване по имейл за различни събития
(като лични @mentions или отговори на разговори, които стартирате) като
кликнете върху снимката на вашия профил в долния ляв ъгъл на Teams, след
което изберете „Известия“ от падащото меню.

Фиг. 25. Нотификации
На класните ръководители в системата е дадена роля на „собственици
на екипи“, а обучаемите от класното отделение са добавени като „членове на
екипа“. Собствениците на екипи могат да добавят и премахват членове в
групите си. За да свържат преподавателите с класното отделение, те трябва
да видят разписанието на занятията и с кои преподаватели ще има часове
класното отделение, след което да добавят преподавателите в групата. Това
става като кликнат на трите точки (на фигура 26 са оградени с червено), след
това натиснете „Добавяне на член“ или Add member.
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Фиг. 26. Добавяне на член
Ще се отвори прозорец, в който, като започнете да пишете името на
човека, системата ще ви предложи всички, започващи с тази буква. Кликвате
върху съответния преподавател и след това бутона вдясно ще стане активен и
на него пише „Добави“. По този начин добавяте всички преподаватели.
За улеснение класният може да даде права на собственик и на някои от
обучаемите, за да му помогнат с тази дейност. В крайна сметка те най-добре
познават програмата си и с кои преподаватели ще имат часове. Класните
ръководители могат да направят следното. Кликват на трите точки в горния
десен ъгъл на кутийката на екипа и след това функцията със зъбно колело
„Управление на екип“.

Фиг. 27. Управление на екип
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Ще се отвори прозорец като на фигура 28, в която са изброени
членовете на екипа. Вдясно от тях се показва статусът на всеки, който може
да бъде член или собственик. Кликвате на стрелката до него и сменяте
статуса от „член“ на „собственик“. Така обучаемите ще могат да добавят
други хора от академията, с които да комуникират.

Фиг. 28. Статус на потребител
Добавяне на външни потребители с имейл адрес като гост в „Екипи“
на Microsoft
Microsoft Teams работи върху концепцията за „екип“ от хора,
фокусирани върху обща цел. Преди това екипът може да бъде член на вашата
фирма (всички с акаунти в Office 365) или външни гости, но гостите трябва да
имат и акаунт в Office 365, което ви ограничава да работите с хора извън
вашата фирма само ако тяхната фирма също има Office 365.10
Така ще можете да добавите „гост“ дори ако той/тя няма акаунт в Office
365. Стига да има имейл адрес, можете да го добавите. Така например ако
имам екип за събитие, което поставяме, но външният ми маркетинг
10

Добавяне на гости към екип в Teams. Microsoft Teams.
https://support.office.com/bg-bg/article/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D0%B2-teams-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
[видяно 16.04.2020г.]
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изпълнител използва Google, мога да добавя профила му в Gmail като гост.
Отидете на „Добавяне на членове“:

Фиг. 29. Добавяне на потребител
Добавяне на имейл адрес на лицето:

Фиг. 30. Добавяне на имейл
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Лицето ще получи имейл покана.

Фиг. 31. Потвърждаване на имейл
След това може да кликне върху връзката.

Фиг. 32. Връзка

33

Фиг. 33. Вход

Фиг. 34. Детайли
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Фиг. 35. Код

Фиг. 36. Верификация на имейл
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Фиг. 37. Потвърждаване на код
Сега гостът ще може да влезе по всяко време на teams.microsoft.com
или да използва настолните или мобилни приложения.

Фиг. 38. Помощ
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Гостът може да вижда каналите, чат и файлове в екипа или екипа(ите),
защото също е поканен.

Фиг.39. Теams
Екипите с гостите ще бъдат идентифицирани с текст и икони в целия
екип, за да дадат на всички членове на екипа ясна индикация, че има гости в
този екип.

Фиг. 40. Гост
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– Достъпът на гост е включен към всички абонаменти за Office 365
Business Premium, Office 365 Enterprise и Office 365 Education.
– Достъпът на гост е настройка на ниво клиент в Microsoft Teams и е
изключен по подразбиране. За да се възползвате от новата функционалност,
администраторите трябва да разрешат достъп на гости в центъра за
администриране на Office 365.
– Гостите не изискват лиценз за екипи на Microsoft.
– Нивото на достъп на гостите е на ниво „Екип“, а не на ниво „Канал“, те
имат достъп до всички канали в екип.

2.1.3. Създаване на планирани и незабавни срещи
Помолете вашия клас или колегите от катедрата да използват Microsoft
Teams като основен инструмент за комуникация и сътрудничество за
дистанционно обучение, работа по проекти и за провеждане на виртуални
групови срещи или уроци от разстояние. За целта, след като сте влезнали в
даден екип, натиснете бутона, който прилича на камера, под полето за
съобщения, както е показано с червена стрелка на фигура 41.

Фиг. 41. Бутон за срещи
Този бутон за срещи ще отвори канал за видеоразговори на живо.
Можете да поканите хора на срещата или да ги помолите да се присъединят
към нея директно от канала с бутона Meet now.
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Фиг. 42. Бутон за присъединяване към виртуалната стая
Участвайте в срещата, споделете видео, глас или екрана си по време на
онлайн разговор, както е показано по-долу.

Фиг. 43. Меню за управление на конферентна връзка
За осъществяване на интерактивна лекция най-важен е показаният по
средата бутон под формата на стрелка сочеща нагоре в квадратче. Той ви дава
възможност да споделите екрана си, вашата презентация или да ползвате бяла
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дъска. За да бъдат активни всички тези опции, се препоръчва да използвате
браузър Chrome. Когато го натиснете ще се покаже следното:

Фиг. 44. Споделяне на екрана
За да споделите екрана си, натиснете посоченото с червената стрелка.
След което е необходимо още веднъж да кликнете на оградения в червено
екран и да натиснете бутона Share.

Фиг. 45. Споделяне на целия екран
С това вашият екран е споделен с всички присъстващи във виртуалната стая
и вие може да минимизирате прозореца. Обучаемите ще чуват вашия глас и ще
виждат вашия екран в реално време. Може да си отворите която и да е
презентация на PowerPoint по вече познатия ви стар начин и да я пуснете в
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режим „Слайд шоу“. Ако искате да покажете или напишете нещо на обучаемите
можете да кликнете върху слайда с дясно копче на мишката > „Опции на
показалец“, и да изберете „Лазерна показалка“, „Перо“ или „Маркер“, с които да
пишете по слайдовете. Обучаемите могат да виждат това в реално време, да
чуват гласа ви и да задават въпроси. Освен това от менюто в Microsoft Teams,
където са трите точки, можете да извикате още опции, като например записване
на видеоклип на вашата лекция и следващия път, когато се повтаря тя, може да
пуснете клипа на обучаемите вместо да говорите.11 Освен по незабавния начин
за провеждане на срещи има и възможност те да се насрочват за по-късно време
и да се запазват в календар на класното отделение. Така тези, които са си
инсталирали приложението, ще могат да получават съобщения, че в
определеното време им предстои определено събитие. Това става от календара,
достъпен както от Microsoft Teams, така и от Outlook. Той е един и същи личен
календар във всички приложения на Office 365. В него вие може да си поставяте
сами личната заетост и, ако от групите ви пишат някакви срещи или задачи, те
също ще излизат в него и ще можете да видите цялата си заетост за деня. Там
може да вкарате цялата учебна програма на класното отделение.

Фиг. 46. Календар
11

Microsoft Teams Training Guide, Training e-book, Omega Computer Services.
https://static1.squarespace.com/static/59bbe92546c3c4cbf242e01c/t/5be2efe46d2a73f5ebef4fe6/15415
99211825/Teams+Training+Guide.pdf [прегледан на 10.04.2020 г.]
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След което да поканите хора или група:

Фиг. 47. Планиране на среща
Планиране на срещи в календара
Може да вкарате цялото разписание във вашия календар, като
направите срещи в него. Например, ако утре класното отделение има първи и
втори час с Петко Димов, трети и четвърти с Георги Маринов, пети и шести с
Иван Иванов. Вие отивате в календара и кликвате на съответния ден и час, в
които искате да планирате срещата. Ще видите следния прозорец:

Фиг. 48. Добавяне на задължителни участници и канал
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На първото място, отбелязано с червена стрелка, добавяте заглавието
на лекцията и името на преподавателя, с когото планирате срещата.
Настройвате дата и часа. Добавяте съответната група, която ще се среща с
преподавателя на мястото, отбелязано с втората стрелка. Така всички (цялото
класно отделение и преподавателя) ще получат имейл в пощата си, че на
дадената дата и час ще имат среща – лекция в съответната стая. Ако класните
отделения са повече от едно, трябва да се добавят на мястото, където пише
добавяне на канал.
Има и втори вариант, ако някъде няма сформирана група или не са
добавени в календарите съответните срещи. Тогава абсолютно всеки може
да планира среща в календара, като на мястото за добавяне на задължителни
участници изпише един по един всички, с които иска да се срещне, т.е.
обучаемите и преподавателите. Тогава това ще се появи в календарите на
всеки един от тях и ще им изпрати имейл.
Осъществяване на непланирана конферентна среща
Това е трети вариант за провеждане на занятия или просто за
комуникация по различни групови нужди, като съвети, общуване и т.н. Всеки
може да осъществи незабавна среща без предварително планиране, като
влезе в съответната група и натиснете бутона, показан на фигура 49.

Фиг. 49. Бутон за незабавна среща
Ако нямате никакви групи, пак може да се свържете с всеки човек от
Военна академия като използвате формата за чат или бутона със слушалка
„Обадете се“. След това в полето за писане (отбелязано на фигура 50 с
червена стрелка) изпишете името на човека, когото търсите, и натиснете
бутона за телефонен или видеоразговор вдясно от него. Ако искате да
наберете група от хора натиснете горе вдясно бутона „Нова група“, маркиран
с червен кръг на фигура 50.
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Фиг. 50. Нова група
Дори да провеждате индивидуален разговор вие пак може да добавите
към него още хора на произволен принцип с бутона, показан на фигура 51.

Фиг. 51. Добавяне на още хора в индивидуален разговор
Как да организираме среща, занятие, съвет в една онлайн стая
Занятието, срещата или факултетният съвет може да се планира
предварително, като използваме календара на Microsoft Teams. Освен
незабавният начин за организиране на срещи има и възможност те да се
насрочват за по-късно и да се запазват в календар на класното отделение.
Така цялата група ще получи имейл с указания и линк, от който да влезе в
стаята в определеното време. Календарът е достъпен от дясното, вертикално
меню, както е показано на фигура 52. Бутонът за отварянето му е показан с
червено квадратче, а бутонът за планиране на срещата е в синьо и се намира
горе вдясно. Можете да направите нова среща с негова помощ или като
кликнете направо върху точния ден и час, в който искате да се състои
срещата. Прозорецът за нейното планиране е показан на фигура 53.

44

Фиг. 52. Планирана среща

Фиг. 53. Редакция на среща
Тук имате две опции. Първата е да поканите хора на произволен принцип
от състава на Военна академия, като им изпишете фамилиите на кирилица във
формичката с икона на човече, системата ще открие техния акаунт и ще ви
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предложи да кликнете на него. После добавяте втори и трети човек за
задължително присъствие и т.н. Всеки от тях ще получи имейл, а когато наближи
срещата, системата ще му напомни за нея.
Вторият вариант е да поканите направо цяла група (екип) или канал, без
да знаете имената им, от формата за покана на групи, показани на фигура 53.
Когато кликнете на тази форма, ще ви се предложат всички видими за вас групи,
т.е., всички, в които сте член или са публични. Екипите са два вида: частни и
публични, към които всеки може да се присъедини. По подразбиране групите
във Военна академия са направени частни и се виждат само от хората, които са
в тях. Затова класните ръководители и собственици на групи трябва да добавят
преподавателите вътре или да организират срещи в календара. Добавянето
става от трите точки в горния десен ъгъл и бутон „Добави член“.12
Друг вариант е да направят код на екипа и да го предоставят на
преподавателите, с чиято помощ те сами да се присъединят към екипите и да
си направят срещи. Може да видите повече за кода на екипа тук.
След като планирате срещата и натиснете бутона „Изпрати“ всички
поканени ще получат имейл с информация и запитване дали ще участват,
включително с три бутона за отговор: „Да“, „Може би“ и „Не“. Ако кликнат на
„Да“, ще получават напомняния при наближаване на събитието.
А под писмото има линк за присъединяване към стаята. Ако всички
членове на екипа влязат от него или от самия календар, няма да се разминат,
а ще бъдат в една стая. Затова моля планирайте срещите от календара – това
дава още едно предимство.

2.1.4. Изключване на постоянните известия,
които се получават от системата
Има няколко начина за достъп и управление на известията в Microsoft
Teams. Вие може да промените настройките на вашия профил, да управлявате
известията на съответния канал или да настроите известията на вашата група.
Персонализиране на известията в личния профил
 За да персонализирате настройките за известяване на личния ви
профил в Teams, кликнете на вашата профилна снимка в горния десен ъгъл на
екрана след като сте влезли в приложението.
12

Microsoft Teams Training Guide, Training E-book, Omega Computer Services.
https://static1.squarespace.com/static/59bbe92546c3c4cbf242e01c/t/5be2efe46d2a73f5ebef4fe6/15415
99211825/Teams+Training+Guide.pdf [прегледан на 07.04.2020 г.]
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 Отидете на иконата „
Настройки“, след което изберете „
Известия“. От там можете да прецените какви известия да получавате и къде
да се показват те.
Имате четири опции на оповестяване за всяка услуга: изскачащ банер в
долния десен ъгъл на компютъра, известие по имейл, комбинация от двете
или изключване на съответното известие.
Изключване на известията в определен канал
Отидете в началото на разговора в съответния канал. След това в
горния десен ъгъл на съобщението изберете
> „Изключване на
известията“. Също като спиране на чата, изключването на известията в канала
ще спре получаването на известие за разговорите в този канал. Ще
получавате известия, ако някой ви посочи директно.

Фиг. 54. Изключване на известията
Управление на съобщенията на групата
След като кликнете на трите точки в горния десен ъгъл на съответния екип
изберете „ Управление на екип“, след това „Настройки“, както е показано на
фигура 55.13 После отидете на „@споменавания“ и премахнете отметките.
Разгледайте и другите настройки на вашата група.
13

Notifications and settings, Microsoft Teams, Microsoft Support Oficial Page.
https://support.microsoft.com/bgbg/office/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-d2089e76-ef91-4bbd-89e9-7b49a8635dc7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG
[прегледан на 11.04.2020 г.]
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Фиг. 55. Настройки на екип
Блокиране на микрофоните на обучаемите
Зачестиха оплакванията на преподаватели, че обучаемите започват да
шумят, изключват различни участници от занятието или ги заглушават. Затова
се наложи да изпратим инструкция как преподавателите да контролират
срещата.
След като вече имате планирана среща, кликнете на нея и я отворете
отново. Този път ще видите още един бутон в дясно от часовата зона –
„Опции за събранието“ (показан на изображението със стрелка). Бутонът не е
активен в началото при създаване на срещата, а само при редактиране. След
като го натиснете, ще ви се отвори прозорец с две опции. Може да изберете
втората опция, с което ще останете единствен презентиращ.

2.1.5. Записване на видеолекция
Когато сте в режим на среща, по всяко време можете да направите
запис на вашата лекция. За целта кликнете на трите точки в менюто, както е
показано на следващото изображение. След това натиснете „Начало на
записването“. По всяко време може от същия бутон да спрете записа и в
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последствие да го подновите. Записаният видеоклип отива във вашия Stream
от приложенията на Office 365.

Фиг. 56. Още опции

2.1.6. Други функции за комуникация в Microsoft Teams
Microsoft Teams предоставя още много възможности за комуникация.
От полето за чат може да намерите всеки потребител, който има акаунт във
Военна академия (около 900 души) като му напишете фамилията на
български език и да проведете индивидуален, личен разговор с него. Както
се вижда на изображението по-долу може да проведете видео разговор,
телефонно обаждане, а третият бутон е да прибавите други хора към вас за
да се получи конферентна връзка.

Фиг. 57. Бутони за видеоразговор и телефонно обаждане
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За да привлечете вниманието на някого, напишете @, а след това
името му (или го изберете от списъка, който се показва). Въведете @team, за
да съобщите нещо на всички в екип или @channel, за да уведомите всички,
които са харесали този канал.

Фиг. 58. Споменаване на контакт
Ако искате да споделите файл по който вашият екип работи колективно,
под полето за съобщения на стената натиснете бутона за прикачване и
изберете файла, който искате. В зависимост от местоположението на файла
ще получите опции за качване на копие, споделяне на връзка или други
начини за споделяне.

Фиг. 59. Прикачване на файл
Освен в разговора на стената, файла се запазва и в библиотеката,
достъпна от таб Files. Кликнете върху този таб в горната част на канал, за да
видите всички файлове, споделени в него. Вижте клипът от Катедра
„Логистика“ за работа със системата. Намира се в главната страница >
„Документи видими от всички“ > „Папка SAK“.
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Microsoft Teams работи и на мобилни устройства. За по-голямо
удобство може да го намерите в Google Play за телефони с Android и да си го
инсталирате. Така ще може да комуникирате с всички колеги от Военна
академия, където и да се намирате.

2.1.7. Забраняване на записването на видео от страна
на обучаемите и участниците в срещите
Зачестиха оплакванията на организаторите на срещи, че някои от
участниците ги записват във видеоклип без разрешение, след което го качват в
Stream. Това не е никак етично и трябва да ви предупредим, че при постъпване
на подобно оплакване акаунта на този, който е записал видеоклип без
разрешение, ще бъде изтрит заедно с всичките му имейли, файлове и клипове,
а достъпът на съответния човек до системата ще бъде забранен.
Все пак това не е толкова голям проблем, защото тази функция може да
се управлява от организаторите на срещи. Класните ръководители трябва да
проверят дали възможността за запис в техните срещи е изключена. При
първоначално създаване на срещата тази опция не се вижда, но след като
вече има създадена среща можем да влезем отново в нея и да я
редактираме. Този път ще видим още един бутон вдясно от часовата зона –
„Опции за събранието“ (показан на изображението със стрелка).

Фиг. 60. Опции за събрание
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Бутонът не е активен в началото при създаване на срещата, а само при
редактиране. След като го натиснете, ще се отвори прозорец с две опции,
показан на изображението по-долу:

Фиг. 61. Забрана на микрофон и запис на видео
Може да изберете втората опция, с което ще останете единствен
презентиращ. Има и възможност да зададете като презентатори конкретни
хора и по време на самата среща може да им прехвърляте правата.
Включването на тази опция прави три неща:
 забранява на останалите участници да записват видео;
 забранява им да споделят екрана си;
 премахва възможността те да поемат управлението на
презентацията.

2.1.8. Други въпроси, свързани с преподаването в Teams
Може ли да се работи с бяла дъска по време на час?
Идеята на бялата дъска, която е вградена в Teams, е за съвместна
работа, т.е. всички участници да могат да пишат по нея. Затова няма
възможност да забраните на обучаемите да пишат, рисуват и трият.
Ако искате да използвате бяла дъска, на която само вие да пишете, свалете
и инсталирайте на вашия компютър приложението Microsoft Whiteboard от тук
(изисква се да имате Windows 10). Преди урока стартирайте инсталираното
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приложение Microsoft Whiteboard. По време на урока споделете тази дъска, а не
вградената в Teams.

Фиг. 62. Бяла дъска в Office 365
Приложението Microsoft Whiteboard има повече функции, отколкото
вградената дъска в Teams, като например вмъкване на картинки, текстови
полета, Word, PowerPoint, pdf-файлове и т.н. и освен това обучаемите няма да
могат да пишат и трият.
Може ли да се изтрие видео, направено от обучаем без разрешение
по време на лекцията?
Да, може. Отворете portal.office.com и кликнете на икона Stream или
направо отворете web.microsoftstream.com/browse (възможно е да поиска
отново да се логнете с потребителско име и парола). Намерете видеото,
което искате да изтриете (можете да търсите по име и да сортирате). Срещу
името на видеото, вдясно, кликнете на трите точки и изберете Delete. Само
организаторът на събранието и обучаемият, който е направил записа, имат
права да трият това видео.
Може ли преподавателят да изключи микрофоните на всички
обучаеми по време на урок?
Да, може да изключи микрофоните на всички участници
едновременно, както и да изключи микрофона на определен участник.
Направете следното:
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1. Кликнете на иконата с две човечета „Показване на участници“ (вляво
от иконата за затваряне).
2. Кликнете „Заглушаване на всички“. Това ще изключи микрофоните на
всички в събранието, освен вашия.
3. Срещу името на обучаемия кликнете на трите точки „Още опции“ и
изберете„Изключване на звука“. Това ще изключи микрофона на избрания
участник.
По време на урок в Teams пуснатият външен видео- или аудиозапис
не се чува от обучаемите. Какво трябва да се направи?
Кликнете на иконата за споделяне и преди да изберете екрана с
видеото, сложете отметка на „Включване на системното аудио“. След това
кликнете на екрана с видеото. Така обучаемите ще чуват звука от вашия
компютър.
ВАЖНО: Трябва да използвате настолната версия на Teams. Ако
използвате браузър, няма да имате опцията „Включване на системното аудио“.
Как се приключва виртуалният урок?
Събрание приключва автоматично, когато всички участници го напуснат. Но
ако само вие го напуснете от червения бутон със слушалка, е възможно
обучаемите да продължат да стоят в събранието. За да приключите окончателно
урока, трябва да направите следното:
1. Кликнете на трите точки за още опции на събранието.
2. Кликнете „Край на събранието“.

Фиг. 63. Бутон за приключване на събранието
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2.1.9. Планиране на среща в поток от няколко групи
Вариантите за това са три: да поканите хората по именно, да направите
нов общ тим или да им дадете код за достъп до екипа. При първия вариант
може да направите среща, като най-голямата група се добавя като екип и канал,
а за останалите лица изпишете имената им един по един в полето за
задължително присъстващи.

Фиг. 64. Опции за среща
Вторият вариант е да направите нов екип с всички, които искате да
включите. Третият вариант е най-подходящ – да предоставите на обучаемите и
преподавателите код на екипа, с чиято помощ те сами да се присъединят към
вашия екип. Кодът на екипа може да намерите като от трите точки в горния
десен ъгъл на съответния екип изберете „Настройки“, след това – „Код на
екип“. Може да го копирате и разпратите на обучаемите. След като получат
кода, те трябва да отварят Microsoft Тeams и да отидат на „Екипи“ (отбелязано
с 1 на фигура 65). В горния десен ъгъл на екрана ще видят голям бутон
„Присъединяване или създаване на екип“ (отбелязано с 2 на фигура 65).

55

Фиг. 65. Присъединяване към екип
След това ще се отвори екран с две опции. Поставят изпратения им код
в полето за въвеждане (фигура 66) и ще влязат в съответната група. Може да
видите повече за кода на екипа тук.

Фиг. 66. Присъединяване с код

2.1.10. Добавяне на конферентна зала към Outlook
или Office 365
Много лесно и удобно може да управлявате и резервирате конферентни
зали (класни стаи) направо от вашия Outlook или мобилния си календар. За да
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направите това, можете да се възползвате от функция, скрита в акаунта ви в
Office 365, наречена „Пощенски кутии за ресурси“.
Пощенските кутии за ресурси получават свой собствен имейл адрес от
типа zala365@rndc.bg (домейн на институцията) и могат да бъдат добавени
към вашата организация на Office 365 без допълнителни лицензи (т.е.
безплатни са). Ще се показват като стаите за срещи или местоположения на
зали в Outlook и ще съдържат някаква предварително конфигурирана логика
за автоматизиране на процеса на приемане/отказ на резервации (на база
„първи дошъл, първи обслужен“), за да се избегне двойна резервация. По
този начин учебните отдели могат да планират учебния процес и значително
да улеснят своята работа.14 Какви са стъпките за създаване на споделени
класни стаи?
1. Влезте в portal.office365.com и навигирайте до вашето табло за
администриране.
2. Създайте нова зала за срещи, като влезете от лявото меню в „Стаи и
оборудване“ и кликнете на иконата със знак плюс +.

Фиг. 67. Меню за добавяне на зали

14

Futhey, James. How to Add a Meeting Room to Outlook or Office 365 [Free]. Medium, online, 18.12.2017.
https://medium.com/meeting-room-365/how-to-add-a-meeting-room-to-outlook-or-office-365-free-cc07ace93534
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3. Конфигурирайте новата си заседателна зала. Дайте ѝ име – то ще
се показва в календара на Outlook. Присвоете имейл на залата. Можете да
изберете каквото пожелаете, но потребителите ви ще виждат това име.
Задайте капацитет на стаята – това позволява на потребителите ви да видят
колко хора могат да се поберат в тази стая.

Фиг. 68. Добавяне на зала
4. Нулирайте паролата за новата пощенска кутия, като отидете в меню
„Потребители“ > „Активни потребители“ и изберете потребителя, който
отговаря на вашата зала за срещи. Изберете „Нулиране на паролата“
отдясно.
Така вече сте създали пощенска кутия на ресурс в Office 365. Сега,
когато някой във вашата организация иска да насрочи събитие или среща от
календара си, той ще види опции за резервиране на тази стая. Тя дори се
грижи за предотвратява на двойна резервация.
Как става резервирането на стая в Outlook?
В Outlook всички „Ресурси“ (или стаи) във вашата организация ще се
показват като местоположения.
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Фиг. 69. Редакция на зала

Фиг. 70. Зала
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След като изберете стая, ще видите съобщение за „конфликт“, ако стаята
вече е резервирана. След това можете да сменяте помещенията и/или часовете,
докато намерите такива, които работят за вас. Може да се наложи да кликнете
върху „Добавяне на стая“ първия път, когато влезете в системата, но тя трябва
автоматично да открие всички ресурси, достъпни за вашата организация.

2.2. Работа с Outlook
Приложението Outlook e предназначено за изпращане и получаване на
имейли. За целта в практиката се използват два вида Outlook: уеб базирано
приложение и клиент на компютъра, който използваме. Разлика между уеб
базираното приложение OWA (Outlook Web App) и клиентското приложение
(Outlook Client) е представена в таблица 2.
Таблица 2

Сравнение на уеб базирано и клиентско приложение
на приложението Outlook15
Компютърно клиентско приложение
Outlook Client
Налично: при безплатна инсталация
към компютър
Достъпно: чрез компютърни приложения
на персонален компютър
Осигурява: напълно функционални
приложения, с най-пълни характеристики
и разширени възможности в Office 365
Най-добър за: случаи, в които искате
напълно разгърнати способности
на Office 365
Слаби страни: с по-големи възможности
от OWA

Уеб базирано приложение OWA
Налично: в интернет
Достъпно: чрез браузърите на акаунтите
в Академията
Осигурява: бърз и лесен достъп
до Office 365
Най-добър за: случаи, в които имате достъп
до споделена мрежа компютри
Слаби страни: изисква достъп до интернет

2.2.1. Запознаване с уеб базираното приложение OWA
Уеб базираното приложение на Outlook помага да управлявате
работата си, като поддържате имейла, контактите и календара си. Стартирате
15

Office 365 Basics, Office 365 Basics Training, Wright State University, Computing and Telecommunication
Services, p. 4. https://www.wright.edu/sites/www.wright.edu/files/page/attachments/Office365Training.pdf
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приложението чрез влизане в своя акаунт с дадената ви парола, след което
избирате или икона Outlook или Outlook от стартовото меню с приложения
(най-вляво, в ъгъла горе) –
. Най-общо могат да се изпращат съобщения от
Send, да се изпращат файлове, да се спести време при отговор на имейли,
като се използват подсказващи отговори на съобщения или бутона харесвам.
Чрез календара лесно може да се насрочи среща. Могат да се управляват
контактите или чрез Search да се намират контакти, съобщения или събития.
При влизане в Outlook ще отидете директно в своята входяща поща.

Фиг. 71. Горно меню
Изпратете съобщение по електронната поща
Основна услуга в Office 365: Outlook.com. Изпращането на имейл от
Outlook.com е много лесно. Просто кликнете върху „+ нов имейл“ и, докато
пишете името на получателя, Outlook ще ви даде предложения. След като сте
въвели имената на получателите си, напишете текста на вашето съобщение и
добавете прикачени файлове, като документи или изображения, ако е
необходимо. Натиснете „Изпрати“ и вашият имейл ще бъде доставен до
получателите.

Фиг. 72. Входяща кутия
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2.2.2. Създаване и отговор на имейл
Нов имейл се създава от бутон New Message. След това се добавят
получател или получатели на съобщението (полето To) и предмет (Subject)
на съобщението. Напишете своето съобщение в празното поле под полето
Add a subject. Можете да прекачите файлове от иконата с кламер в менюто
под съобщението. Най-накрая натиснете бутон изпрати (Send) най-отгоре,
вляво или от стрелката в синьо поле под съобщението. Съобщението е
изпратено.

Фиг. 73. Изпращане на имейл
Можете да отговорите или да препратите съобщение. За целта се
отваря полученото съобщение и се избира бутон „Отговори“ (Reply),
„Отговори на всички“ (Reply all), „Препрати“ (Forward) или „Харесай“ (Like).
Накрая се натиска бутон „Изпрати“ (Send).
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2.2.3. Създаване на подпис и автоматичен отговор
Подпис се създава от меню „Настройки“ (Settings) в следната
последователност: Settings > View all Outlook settings > Select compose and
reply > Email signature > Include the signature to all your messages (or messages
you forward or reply to) > Save.
От меню „Настройки“ се избира „Виж всички настройки на Outlook“,
след това „Създай и отговори“ (Compose and reply), създай своя подпис,
избира се отметка опцията за включване на подписа към всички твои
съобщения и/или съобщения, които препращаш или отговаряш (Automatically
include my signature on messages I forward or reply to), завърши с бутон
„Запази“.

Фиг. 74. Добавяне на подпис
Добавянето на автоматичен отговор става също от меню „Настройки“
(Settings) в следната последователност: Settings > View all Outlook settings>
Automatic replies > Turn on automatic replies.
От меню „Настройки“ се избира „Виж всички настройки на Outlook“,
избери „Автоматични отговори“/ „Включи автоматични отговори“/ напиши
съобщение, което ще се появява автоматично. Може да се зададе и начална,
и крайна дата за изпращане на автоматични отговори.
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Фиг. 75. Настройки на автоматични отговори

2.2.4. Организиране на входящата поща
Могат да се организират съобщения, папки и категории, да се изтриват
съобщения. За организиране на съобщения има два варианта. Може да се
отвори съответното съобщение, след което се появява долното меню, от
което може да се избере как да се организират съобщенията от даден
получател, избира се бутон OK. Съобщението може да се изтрие (Delete),
архивира – ако ще потрябва по-късно (Archive), маркира като нежелана поща
(Junk), премести в съответна папка (Move to) или категория (Categorize). С
бутона Sweep всички съобщения от даден подател могат да се преместят в
съответна папка.

Фиг. 76. Меню към отворено съобщение
Алтернативно може да се кликне с десен бутон на мишката върху
съобщение, при което се отваря меню, подобно на показаното на фигура 76.
С бутона Create task от менюто може да се добави съобщението като задача
или като събитие в календара със списъка от задачи (To Do).
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Фиг. 77. Вертикално меню
Видими са съобщенията от текущата папка, като всяко съобщение може
да са маркира като непрочетено (Mark as unread), съобщение с отметка
(флагче – Flag) или съобщението да се появява като първо съобщение от
папката (от габърчето – Pin). Най-отгоре на списъка със съобщения може да се
избира как да са видими съобщенията (от Filter): всички, непрочетени, с
отметки, или сортирани.

Фиг. 78. Филтър
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За персонализиране на изгледа на входящите съобщения може да се
създаде индивидуално правило от меню Settings > View all Outlook settings >
Settings > Mail > Rules > Add new rule. При тази последователност от действия
може да се създаде ново правило (условия и начин на действие се изписват)
и накрая се запазва с бутон Save.

Фиг. 79. Правила

2.2.5. Уговаряне на среща или събиране
Чрез календар могат да се следят уговорени срещи, събирания и други
събития. Могат да се добавят, изтриват или редактират събития като се
използват дневни, месечни или седмични изгледи.
Първо се избира „Календар“ от вертикалното меню вляво
. От тази
икона се появява календар на текущия месец. Със стрелките може да се
прехвърлят различните месеци. Чрез бутона Share може да се сподели текущият
календар. Могат да се добавят и други календари чрез избиране на Add
calendar. Ако решите, че не желаете създадения календар, натиснете с десен
бутон върху календара и изберете „Премахни“ > „Изтрий“ (Remove > Delete).

Фиг. 80. Календар

66

Ново събитие се създава от New Event, след което се попълва
информация за събитието, като име на събитието (Add a title), канят се
участници (Invite attendees), определят се дата, начален и краен час,
времетраене, а може да се добави и място на провеждане на събитието
(Search for room or location).

Фиг. 81. Опции на календара
Чрез меню „Настройки“ (Settings) и „Календар“ (Calendar) може да се
създаде изглед на календар (View), напомняне за създаденото събитие през
определен интервал или изтриване на покана (Events and invitations), да се
добави време (Weather) и локации (градове) към календара, да се добавят
или изтрият събития от имейлите към календара (Events from email), да се
споделят и публикуват календари (Shared calendars), да се създаде
персонализиран календар (Customize actions).
За целта се избира Settings/ View all Outlook settings/ Settings/ Calendar и
съответното действие от появяващото се меню, както може да се види по-долу.

Фиг. 82. Още настройки
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2.2.6. Създаване и редактиране на контакт
Използва се страница „Хора“ (People), за да се намерят, видят, създадат
и редактират контакти и списъци с контакти. Първо се избира икона „Хора“ от
вертикалното меню вляво . От тази икона се появява подобна на долната
страница.

Фиг. 83. Нов контакт
Нов контакт се създава от избиране на бутон New contact. Нов списък с
контакти се създава от стрелката до бутон New contact и след това се избира
New contact list. Добавя се контакт към любими контакти чрез избиране на
контакт в списъка и след това избиране на бутона Favorites. Когато се добавя
някой като любим контакт в „Хора“, той също ще се появи и под любими
контакти в пощата и обратно (стига контактът да има имейл адрес). Контактите
са разпределени в папки по групи (групи, от които сте част; групи, които сте
създали; изтрити групи) и директории (отделни групи контакти). От Settings >
View all Outlook settings > Settings > People може да се създаде изглед на
контактите по първо име или фамилия. Групи от контакти се управляват чрез
опция Manage groups от падащото меню от ляво на New contacts. Чрез Manage
groups могат да се добавят нови членове на група, да се добавя група към
любими, да се канят нови членове на група, да се напуска група.

Фиг. 84. Настройки на контакта
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От същото падащо меню под „Групи“ (Groups) може да се създава нова
група (New group) и да се откриват съществуващи групи (Discover groups), към
които да се присъединим и да обменяме събития и файлове.

2.2.7. Управление на задачи (Microsoft To Do)
Чрез Microsoft To Do, стартиращо от бутон
може да се планира
денят, като се добавят задача/и (My Day/ Add a task); може да се добавят
важни задачи (Important/ Add a task); може да се планират задачи (Planned/
Add a task due today); появяват се задачите, които са ви назначени (Assigned
to you). Когато се избере „Задачи“ (Tasks) от падащото меню, може да се
сортират зададените задачи или да се създаде нова.

Фиг. 85. Задачи
При кликване с десен бутон върху задача може да се види списък с
опциите, а при селектиране на задача се виждат и управляват детайлите ѝ.
След селектиране на задача, може да се използва панелът с детайлите, за да
се добавят повече информация или стъпки за изпълнение на задачата.
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Фиг. 86. Управление на задачи

2.2.8. Търсене на имейли, контакти, събития
и резервация на стаи
В полето за търсене (Search) може да се напишат име, имейл адрес или
ключова дума, след което се натиска Enter или „Търси“. Може да се използват
филтри, за да се ограничи търсенето.
Колко често сте се опитвали да намерите стаи, които са налични за
вашето събрание, имат капацитета и ресурсите, от които се нуждаете, и са
близо до вас? Вероятно достатъчно, за да се признае, че може да отнеме
малко време, особено ако създавате повтарящи се събития или се опитвате
да резервират няколко стаи в различни градове.
Лесно преглеждане на стаи
Просто кликнете върху лентата за местоположение и след това отидете
на „Преглед на повече стаи“. Това отваря десния панел, където можете да
търсите стая по сграда и град.
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Фиг. 87. Стаи. Разгледайте стаи по град и вижте какъв капацитет
има всяка стая
Намерете стаи със специфични характеристики
Има срещи, които се нуждаят от специфични ресурси, като аудио и видео
възможности, конкретен капацитет или проектор. За да намерите това, което ви
трябва, можете да филтрирате за стаи въз основа на капацитет, функции и етаж.

Фиг. 88. Разгледайте още стаи, за да намерите тази, от която се нуждаете
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Резервирайте няколко стаи
Не всеки от срещата ви работи в една и съща сграда или дори в един и
същи град. За срещите, в които вашият екип е пръснат по целия свят, Outlook
ви позволява да резервирате няколко стаи, така че да можете да се уверите,
че всеки има добро място за това важно обаждане. За да направите това,
отидете на „Разгледайте повече стаи“ и търсете по град, след което добавете
стаите, от които се нуждаете.

Фиг. 89. Търсете стаи в град и добавете тези, от които се нуждаете

2.2.9. Покана на участници по избор
Вече можете да добавяте по-бързо допълнителни участници директно
от формуляра за събрание. Просто кликнете върху „По избор“ и ще се отвори
ново поле „Покани незадължителни участници“, няма нужда да използвате
„Помощник при планиране“. Добавянето на допълнителни участници сега е
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по-лесно – направо от формуляра за събрание. Някои от тези възможности
трябва да бъдат създадени от администратора на организацията.

Фиг. 90. Стаи

2.2.10. Опции на онлайн събранията
Вероятно създавате или посещавате няколко онлайн събрания по
време на работния си ден, затова искаме да направим вашето онлайн
събрание възможно най-опростено. Това означава опции за създаване на
вашите събрания, лесно присъединяване към онлайн събрание и бързо
проверяваме колко хора посещават събранието.
Създайте онлайн събрание с Teams или Skype за бизнеса, които са
актуализирани, за да бъдат отразени по-отблизо правилата за онлайн
събрание на вашата организация. В зависимост от това какви услуги сте
активирали, ще видите една от три опции:
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1) падащото меню за „Добавяне на онлайн събрание“, където можете
да изберете между Teams или Skype за бизнес среща;
2) превключвате за създаване на събрание на Skype;
3) превключвате за създаване на събрание на Teams.

Фиг. 91. Онлайн среща
Отидете на „Добавяне на онлайн събрание“, за да изберете вашия
доставчик. Присъединяването към онлайн събрание от календара трябва да
бъде лесно. Просто отидете на събитието за среща и можете да се
присъедините с едно кликване направо от „изгледа“ на събитието.
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Фиг. 92. Стая
Присъединете се към онлайн събрание направо от „надникване“
(peek) на събитие
Вижте отговорите на присъстващите на срещата. Вече можете лесно да
видите кой участва в събранието и да виждате и отговорите на всички.
Добавено е бързо резюме в „надникване“ в събитието и, ако отидете в
пълната покана за събранието, ще видите участниците, групирани по техния
отговор. Ако използвате „надникване“ на събитието, можете да видите
отговорите на участниците, ако събранието има по-малко от 3 души или
обобщение на отговорите, ако има повече участници. Вижте отговорите на
участниците в прегледа на събитието.
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Фиг. 93. Настройки на стая
Поканете само тези, които искате в груповите календари
Понякога искате да създадете събитие в групов календар, но не е
нужно да поканите всички в групата. С тази актуализация ще можете да:
 създавате събития, без да каните някого, като напомняне или
крайъгълен камък за групата;
 създавате събития, където може да поканите задължителни
участници и други хора в групата могат да се добавят към събитието, ако
искат да присъстват твърде;
 поканите групата и всеки друг.
Повечето от функциите вече са достъпни за Office и Microsoft 365
потребители. За да се покажат някои от тях, администраторът на организацията
трябва да настрои функциите на стаята.
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2.2.11. Настройка на Android да приема всички пощи
Вижда се, че използваните Android устройства са около 3 пъти повече от
тези с IOS и пренебрежимо малко с iPad или iPod touch. Добрата новина е, че този
тип устройства по подразбиране имат Gmail имейл клиент, който лесно се
интегрира с нашата поща. Нещо повече, много лесно в него може да вкарате
всичките си пощи, като armf.bg, abv.bg, yahoo.com, rndc.bg и други на едно място.
1. Заредете приложението Gmail на телефона или таблета си.
2. Горе вдясно докоснете снимката на потребителския си профил.

Фиг. 94. Потребителски профил в Gmail
3. Докоснете „Добавяне на друг профил“.
4. За да добавите пощата от Военна академия от типа ime@rndc.bg,
изберете Exchange и Office 365, както е показано на фигура 95.

Фиг. 95. Exchange
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Ако искате да добавите abv.bg поща, изберете последната опция
„Друг“. В този случай е възможно да поиска входящ и изходящ сървър, за
първият напишете pop3.abv.bg, а за изходящият – smtp.abv.bg. Напишете
целия си имейл, заедно с разширението и натиснете „Напред“, ще се отвори
прозорец, в който да напишете паролата си, и пак изберете „Напред“. След
като удостоверяването завърши, Gmail ще изведе на екрана различни опции
за синхронизиране на профила. При употребата от същата иконка, горе
вдясно можете да сменяте профилите, от които искате да изпратите писмо.

2.2.12. Настройка на IOS да приема няколко пощи
При използване на IOS устройство трябва да инсталирате Outlook Mail
app (имейл клиент) за iOS мобилно устройство (iPhone), който е наличен в App
Store. След като заредите за пръв път приложението, автоматично ще се
зареди екранът за добавяне на нов имейл акаунт. Ако вече има добавен
имейл акаунт, добавянето на нов се извършва през Settings > Add Account.
Въведете пълния имейл адрес ime@rndc.bg и продължете с Add Account.
Имейл клиентът сам ще избере протокол за настройвания имейл акаунт.
Попълнете паролата за имейл акаунта (Password), име за изпращаните писма
(Display Name) и описание (Description) и завършете с бутон Sign in.

Фиг. 96. IMAP
След като имейл акаунтът е добавен успешно, ще получите
потвърдително съобщение и възможност да добавите нов имейл акаунт. При
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употреба, ако искате да добавяте още пощи или ако искате да превключвате
между различните акаунти трябва да натиснете бутона с икона на къщичка в
ляво. Трябва да имате в предвид, че Outlook не работи с POP пощи като
abv.bg. За нея ще трябва да инсталирате отделно приложение.

Фиг. 97. Акаунти

2.2.13. Конфигуриране на Outlook 2010 за работа
с POP3 протокол
1. Стартирайте Microsoft Outlook 2010.
2. Изберете бутона File, намиращ се горе, вляво на екрана, и след това
Add Account.

Фиг. 98. Добавяне на акаунт
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3. Натиснете Manual configure server settings or additional server types

Фиг. 99. Ръчно конфигуриране
4. Маркирайте Internet E-mail.

Фиг. 100. Избиране на услуга Internet E-mail
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5. Въведете следните данни:
– вашето име;
– пощенската кутия, за която настройвате акаунта;
– вид на акаунта (изберете от падащото меню): POP3;
– Incoming mail server: pop3.abv.bg;
– Outgoing mail server (SMTP): smtp.abv.bg;
– Потребителско име: пълното име на пощенската ви кутия
(username@abv.bg);
– Паролата, която сте задали при създаването на пощенската кутия;
– Ако желаете да запаметите парола си, маркирайте полето Remember
password.

Фиг. 101. Настройки
Не маркирайте последното поле – Require logon using Secure Password
Authentication (SPA).
6. Кликнете върху бутона More Settings и отбележете тикчетата, който
виждате на снимката по-долу.
ВАЖНО: Маркирайте полето My outgoing server (SMTP) requires
authentication.
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Фиг. 102. Настройки на Internet E-mail
7. Кликнете на последния таб – Advanced, и прегледайте дали данните
са записани по следния начин:
– Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
– Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL –
Use the following type of encrypted connection – SSL.
Маркирайте полето Leave a copy of messages on the server. Ако това поле не
е маркирано, Outlook ще изтегля писмата lи на локалния компютър и няма да
пази копие на сървъра.

Фиг. 103. Още настройки на Internet E-mail
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8. Кликнете върху бутона ОК и в новоотворилия се прозорец изберете
Test Account Settings. Трябва да получите следния прозорец.

Фиг. 104. Настройки на тестови акаунт
Накрая натиснете бутона Close, а в следващия прозорец кликнете върху
бутона Finish.

2.2.14. Конфигуриране на Outlook 2013 за работа
с POP3 протокол
1. Стартирайте Microsoft Outlook 2013.
2. Изберете бутона File, намиращ се горе, вляво на екрана.

Фиг. 105. Файл

83

3. Кликнете на Account settings и от там изберете Account settings…

Фиг. 106. Настройки на акаунт
4. Кликнете на New, за да създадете нов имейл акаунт.

Фиг. 107. Създаване на нов акаунт
5. Натиснете Manual setup or additional server types.
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Фиг. 108. Ръчно стартиране
6. Маркирайте POP or IMAP.

Фиг. 109. Свързване с имейл акаунт
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7. Въведете следните данни:
– вашето име;
– пощенската кутия, за която настройвате акаунта;
– вид на акаунта (изберете от падащото меню): POP3;
– Incoming mail server: pop3.abv.bg;
– Outgoing mail server (SMTP): smtp.abv.bg;
– Потребителско име: пълното име на пощенската ви кутия
(username@abv.bg);
– Паролата, която сте задали при създаването на пощенската си кутия;
– Aко желаете да запаметите парола си, маркирайте полето Remember
password.

Фиг. 110. Настройки на акаунта
Не маркирайте последното поле Require logon using Secure Password
Authentication (SPA).
8. След това кликнете върху бутона More Settings и отбележете
тикчетата, които виждате на снимката по-долу.
ВАЖНО: Маркирайте полето My outgoing server (SMTP) requires
authentication.
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Фиг. 111. Настройки на имейла
9. Кликнете на последния таб – Advanced, и прегледайте дали данните
са записани по следния начин:
– Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
– Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL –
Use the following type of encrypted connection – SSL.
Маркирайте полето Leave a copy of messages on the server. Ако това
поле не е маркирано, Outlook ще изтегля писмата ви на локалния компютър и
няма да пази копие на сървъра.

Фиг. 112. Настройки на имейла
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10. Кликнете върху бутона ОК и в новоотворилия се прозорец изберете
Test Account Settings. Трябва да се отвори прозорец като показания на
фигура 113. Накрая натиснете бутона Close, а в следващия прозорец кликнете
върху бутона Finish.

Фиг. 113. Настройки на тестови акаунт
11. За да получите имейлите си, кликнете върху втория бутон, намиращ
се горе вляво.

Фиг. 114. Входяща кутия. Настройка на имейл акаунт
в Outlook Mail app (Windows)
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По подразбиране имейл клиентът Outlook Mail app (Mail) е добавен към
Windows 10. Имейл клиентът може да се инсталира през Microsoft Store на
Windows устройства.

Фиг. 115. Още функции
Добавяне на нов имейл акаунт в Mail app (Win)
Добавяне на имейл акаунт в мейл клиента Mail app на Windows
устройство може да се извърши по два начина. Първият е автоматичен,
като само е нужно да въведете имейл адреса и паролата му. Вторият
начин ще изисква въвеждане на входящ/изходящ мейл сървър. Отворете
имейл клиента Mail в Windows, за да добавите нов имейл акаунт.

89

Фиг. 116. Мейл
Other account POP, IMAP (автоматично добавяне на нов имейл акаунт)
За да добавите имейл акаунт с автоматично засичане на настройките,
отворете приложението Mail. Отворете настройките на акаунтите – Accounts,
и изберете + Add account.

Фиг. 117. Добавяне на акаунт
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Кликнете на Other account POP, IMAP.

Фиг. 118. Още акаунти
В отворилия се прозорец попълнете пълния имейл адрес в Email
address, име в Send your messages using this name и паролата за имейл акаунта
в Password. Продължете със Sign in.
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Фиг. 119. Парола
Мейл клиентът сам ще се опита да установи правилните мейл настройки
за акаунта. При успешно добавяне ще се получи съобщение All finished!.

Фиг. 120. Край
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Advanced setup (добавяне на нов имейл акаунт с разширени
настройки)
За разширени настройки при добавяне на нов мейл акаунт може да се
използва другата опция Advanced setup. Отворете настройките на акаунтите –
Accounts > + Add an account, и изберете Advanced setup.

Фиг. 121. Разширени настройки
Продължете с Internet email.
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Фиг. 122. Разширени настройки
Попълнете данни за връзка с мейл сървъра.
– Email address и Username: В двете полета въведете пълния имейл
адрес. Например myemail@mysupersite.com.
– Password: Паролата за имейл акаунта.
– Account name: Попълнете име за акаунта, което ще използвате, за да
го различавате от други, добавени акаунти в Mail app.
– Send your messages using this name: Въведете име, което ще се
използва за изпратените писма.
– Incoming mail server: Входящ мейл сървър. Например
mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg. Ако искате
да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра. Например
mail.mysupersite.com:993. Посочването на порт не е задължително.
server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който
се намира хостинг акаунтът.
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Фиг. 123. Настройки
Account type: Изберете протокол за входящата поща, препоръчително е
IMAP4.
Outgoing (SMTP) email server: Изходящ мейл сървър, например
mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg. Ако искате
да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра – например
mail.mysupersite.com:465. Посочването на порт не е задължително.
Outgoing server requires authentication: Маркирайте тази опция.
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Use the same username and password for sending emails: Маркирайте
тази опция.
Require SSL for incoming emails: Маркирайте тази опция.
Require SSL for outgoing emails: Маркирайте тази опция.
server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който
се намира хостинг акаунтът.

Фиг. 124. Присъединяване
Завършете със Sign in. При успешно добавяне ще се получи съобщение
All finished!.

Фиг. 125. Създаване на акаунт

96

2.2.15 .Настройки на имейл акаунта в Mail app (Win)
Настройките на добавен имейл акаунт може да се достъпят през
Settings » Manage accounts – кликвате на акаунта. Друг начин за отваряне на
настройките е като кликнете на Accounts » имейл акаунт.
За да редактирате настройки на акаунта, отворете Change mailbox sync
settings. От тук можете да промените настройките за синхронизация на имейл
акаунта, през какъв период да се прави проверка за нови писма (Download
new mail) и кои писма да се свалят (за последните 3 месеца, за последната
седмица и т.н.).

Фиг. 126. Промяна на настройки
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Разширените настройки на акаунта се намират в Advanced mailbox
settings.

Фиг. 127. Разширени настройки
В разширените настройки можете да променяте входящ/изходящ мейл
сървър.
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Фиг. 128. Промяна на сървър

2.2.16. Създаване на списъци в Exchange и други дейности
в Outlook
Създайте списъци за разпространение в Exchange
Списъците за разпространение се създават лесно и ви спестяват време,
когато изпращате имейл до множество получатели или споделяте сайтове,
документи и други ресурси. Отидете на Exchange, кликнете върху „Групи“ и
добавете потребители към новата група за разпространение, която създавате.
Дайте ѝ име и натиснете „Запиши“. Това е всичко, което трябва да направите.
Опитайте да създадете група за разпространение за ръководния екип
на вашата институция. След това, когато трябва да изпратите имейл до целия
екип в Outlook, просто започнете да пишете името на новосъздадената група
в реда за получател на вашата поща и името на групата ще се покаже. Тогава
вашият имейл ще бъде изпратен до всички членове на групата, което
спестява нуждата да избирате всеки поотделно. Тази функция може да бъде
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полезна при изпращането на имейл до множество получатели, при което
бихте могли да пропуснете някой, който е трябвало да получи имейла.

Фиг. 129. Получатели на имейл
– Групите за разпространение могат да бъдат създадени от всички
обезпечени потребители на платформата на Office 365 във вашата
институция. Това би могло да включва външните потребители, като родители
и лица, полагащи грижи.
– Използвайте групите за разпространение за голям брой сходни
потребители, като например персонал и ученици.
– По-малките групи биха могли да включват студенти от различни
класове и персонала по катедра или факултет.
– Можете да използвате тези списъци и за по-бързо споделяне на
сайтове и документи с множество потребители.
Създайте списъци за разпространение на имейли в Outlook
Основна услуга в Office 365: Outlook, „Хора“. Можете да използвате
Outlook, за да създадете списъци за разпространение на имейли по
аналогичен начин на създаването им в Exchange, но при Outlook списъците са
само за имейл. Можете да добавяте всякакви имейл адреси към списъците
ви в Outlook – не е необходимо потребителите им да бъдат членове на
платформата на Office 365 във вашата институция.
Отидете на раздел „Хора“ от главната лента с инструменти на Office
365. Натиснете „+ Създаване“ и изберете „Създаване на група“ от
показваните опции. Добавете имената на членовете на групата и натиснете
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„Запиши“. Сега вашата група е създадена и готова за ползване, когато
изпращате имейл в Outlook.

Фиг. 130. Създадена група
Добавете нови контакти с помощта на групово качване
Основна услуга в Office 365: „Хора“, Outlook. С Office 365 можете да
правите групово качване на вашите контакти в Outlook. Това е идеално при
импортирането на големи списъци, като родители и лица, полагащи грижи.
При условие, че вашият списък е в правилния формат като .csv файл, процесът
е бърз и лесен. Просто изберете раздел „Хора“ от главната лента с
инструменти, отидете на иконата за настройки и отворете падащото меню.
Изберете опцията за импортиране на контакти и следвайте поетапните
инструкции. Добра идея е да сложите идентификатор пред имената, преди да
ги качите, например „РЛГ“ пред имената на всички родители и лица,
полагащи грижи. Така по-лесно ще ги идентифицирате, когато създавате
своята група, като използвате този идентификатор като термин за търсене.
След като сте качили вашия групов списък, можете да създадете списък за
разпространение, както бе описано преди това в текста.
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Фиг. 131. Импорт на контакти
Използвайте споделена пощенска кутия за даден проект
Основни услуги в Office 365: работно табло на администратора,
Outlook.com. Като администратор на платформа в Office 365 можете да
създадете споделена пощенска кутия, така че група хора да могат да виждат
и да отговарят на имейл от обща пощенска кутия. Това е страхотно, когато си
сътрудничите с други хора по даден проект. Всички имейли, свързани с
проекта, се събират заедно на едно място, така че няма нужда да ги
издирвате в потока на собствената си електронна поща. Всеки, който има
разрешение за достъп до тази споделена пощенска кутия, може да изпраща
отговори на получения имейл, а отговорът се изпраща от пощенската кутия –
с името, което сте ѝ дали, а не от отделния човек. Просто отидете в Центъра
за администриране на Exchange. Ще видите опция за създаване на пощенски
кутии. Следвайте лесния пакет от инструкции, за да създадете собствената си
пощенска кутия за проекта или на екипа.
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Фиг. 132. Създаване на пощенска кутия
Добавете новата споделена пощенска кутия към списъка с Вашите
папки в Outlook, като кликнете с десния бутон на мишката върху името ѝ,
след това изберете „Добави нова папка“ и намерете пощенската кутия.
Когато Outlook открие новата пощенска кутия, кликнете върху нея, за да се
появи тя в списъка с папките ви в Outlook.com. Можете да я проверявате за
споделени имейли и да отговаряте на запитвания. Помощната програма за
пощенска кутия е страхотно средство за подобряване на комуникацията и за
съдействие за по-гладката работа на проект или работна група.
Споделете календара си с колегите
Основни услуги в Office 365: Outlook.com, „Календар“. С Office 365
споделянето на календара става лесно и можете да избирате какъв обем
информация да се споделя – цялата или само част от нея. В Outlook.com
можете да добавяте множество календари на други потребители, които са
споделили календарите си с вас, за да ги гледате на един екран. Това е
изключително полезно, когато става въпрос за насрочване на обучения,
срещи и други събития, тъй като можете да съпоставите календарите на
много хора, за да видите кога би било най-подходящото време да
организирате нещо. Повече няма да си разменяте множество имейли, за да
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видите кога на всеки ще му е удобно. Просто кликнете върху иконата за
споделяне, изберете с кого бихте искали да споделите календара си и
задайте нивото на споделяне на информацията.

Фиг. 133. Споделяне
Поканете гостуващ експерт в класната стая
Можете да използвате видеоконференция в Microsoft Teams, за да
поканите гостуващ експерт в класната стая. Просто добавете вашия гост като
контакт в „Хора“ и след това насрочете онлайн среща с него, като използвате
инструмента „Насрочи среща“ под името му. Гостът ви ще получи връзка към
срещата и, ако няма Teams на своя компютър, ще може да го зареди или да
използва Web App. Ще получите видео- и аудиовръзка, а когато проектирате на
вашия екран или бяла дъска, се получава почти сякаш вашият гост е в класната
стая с вас. Обучаемите могат да задават въпроси и да си взаимодействат с госта,
без нужда от скъпи и отнемащи време пътувания и визити.
Проведете сесия за преговор с моменталните съобщения
Основни услуги в Office 365: моментални съобщения, Outlook, „Хора“,
„Календар“. Моменталните съобщения са наистина полезни, когато
персоналът и обучаемите желаят да си общуват на безопасно място.
Насърчете целия си персонал да обмисли провеждането на сесия за преговор
вечер и през уикенда преди изпитите и оценяването. Това е бързо и лесно за
създаване и изпълнение и е напълно безопасно. Разгледайте ръководството
за подробности по създаването и помислете как бихте могли да използвате

104

IM във вашата институция. IM е добър начин обучаемите и преподавателите
да общуват помежду си и да предлагат основна подкрепа на обучаемите в
извънучебно време, тъй като е безопасен и сигурен в рамките на
платформата на Office 365 на вашата образователна институция.
Потребителите в институцията нямат необходимостта да използват някаква
друга социална мрежа или външен имейл за комуникация помежду си.

Фиг. 134. Моментни съобщения
Microsoft Teams използва концепциите за чат и сътрудничество. От имейл
центрирания подход се преминава към подвижен, базиран на чат подход за
обмен на идеи. Microsoft Teams е значим инструмент за сътрудничество на
екипи. Използва силата на Share Point и OneDrive както и способността за
видео/аудиофайлове. Позволява гъвкавост при сътрудничество около
документи, разговори при интеграция с другите приложения на Office 365.16

2.3. Yammer – корпоративна социална мрежа
Yammer (Част от Office 365 ) е социална мрежа с бърз и интелигентен
начин за свързване и сътрудничество в рамките на фирмата. Подобно на
Facebook, но за бизнес цели. Приложението е подобно и на Teams, но
16

Mercurio, Ralph. Ch. 5 Teams. Beginning Office 365 Collaboration Apps. Working in the Microsoft Cloud,
Apress, 2018.

105

разликата е, че Yammer е предназначен за цялото предприятие/институция, а
Teams – за по-малки групи от потребители, които си сътрудничат по
определен проект. 17
Чрез Yammer можете да поддържате връзка с мрежата ви от колеги, да
споделяте файлове, да общувате и получавате актуализации. 18 Yammer е
частна социална мрежа, чрез която можете да споделяте информация чрез
екипите и да се организирате около проекти. Комуникацията е сигурна и
видима само за хора във вашата организация. 19

2.3.1. Основен изглед
За да влезете отново, използвайте служебния си имейл. Появява се
страница, подобна на показаната на фигура 135.

Фиг. 135. Основен изглед
Можете да се присъедините към разговор чрез един от трите изгледа
за обратна връзка от информационния хъб: 1) Discovery (за разговорите, найзначими за вас на база на общуването ви в мрежата); 2) All (за всички
разговори, до които имате достъп в мрежата на компанията ви); 3) Following
(за участници и теми, които следвате).
В лявата част на приложението са съсредоточени действията „Създаване“
и „Намиране на група“, „Изпращане на съобщение“, „Преглеждане на

17

Mercurio, Ralph. Ch. 6 Yammer. Beginning Office 365 Collaboration Apps. Working in the Microsoft Cloud,
Apress, 2018.
18
Yammer help & learning. Microsoft.com. https://support.office.com/en-us/yammer [прегледан на
15.04.2020 г.]
19
Say Hello to Yammer. Microsoft.com. https://support.microsoft.com/en-us/office/say-hello-to-yammer02ac514e-cf1d-4060-9cde-6038ca812ede [прегледан на 15.04.2020 г.]
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съобщение и известие“, „Търсене в Yammer“. В дясната част са показани
групите, вижда се членството в групи и др.20

2.3.2. Взаимодействие чрез публикуване и съобщения
В групите на Yammer има четири типа постване: 1) на актуализация
(update); 2) на единичен въпрос (poll); 3) на поощряване или хвалба (praise);
4) на известие или обява (announcement). Към всяко от тях може да се добави
файл и да се уведомят хората, за които е предназначено.
Взаимодействието в Yammer става чрез постване и съобщения.
Постването е базирано на чат инструмент, като всеки пост може да бъде
харесван, да получи отговор, да се сподели и т.н. Съобщенията са подобни
на постванията и могат да са до цяла група или до колега – използва се
долния ляв ъгъл. Можете да отговаряте на съобщение чрез Reply под
съобщението, като Yammer дава възможност да следите какво казва всеки.
Можете също и да проверите входящата си поща със съобщения, които
следите.

Фиг. 136. Входяща поща

2.3.3. Работа с групи
Можете да се присъедините към група и така да работите с екип или да
сте информирани по дадена тема. Вие автоматично сте част от общата група
(All Company group). Може да се присъедините към всяка публична група, но
ви трябва покана, за да се присъедините към частна група, а можете и да
създадете група от Create a New Group – вътрешна или външна за
организацията ви.

20

Mercurio, Ralph. Ch. 6. Yammer. Beginning Office 365 Collaboration Apps, Working in the Microsoft
Cloud. Apress, 2018
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Фиг. 137. Група
Можете да се присъедините към съществуваща група като изберете
Discover Groups.21 Можете да използвате търсачката, за да намерите група,
към която да се присъедините чрез бутона Join.

Фиг. 138. Присъединяване към група
21

Discover Conversations and Groups in Yammer. Microsoft.com. https://support.office.com/enus/article/discover-conversations-and-groups-in-yammer-b6a102d1-6972-4df2-993c-587d1c4d1298, [прегледан
на 15.04.2020 г.]
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В Yammer можете и да създавате нов документ, както и да споделяте с
група или човек.22 Ключово за Yammer е създаването на групи (публични или
частни) и да се осигури достъп до мрежата на Yammer за всички потребители.
За целта трябва потребителите като цяло да бъдат въведени от
администратора.23 Ключово при работа с Yammer е постването и отговарянето
на постове, защото без съдържание или текущи актуализации потребителите
няма да разберат стойността от допринасянето или използването на Yammer.

22

Collaborate in Yammer, Microsoft.com. https://support.office.com/en-us/article/collaborate-inyammer-93123baa-08fc-408d-af15-a6a87e7b545f. [прегледан на 15.04.2020 г.]
23
Mercurio, Ralph. Ch. 6. Yammer. Beginning Office 365 Collaboration Apps, Working in the Microsoft
Cloud. Apress, 2018.
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3. Работа с документи
3.1. Работа с OneDrive
OneDrive дава възможност за запазване на всички ваши файлове на
едно място, споделяне и сътрудничество между устройства, както и за достъп
до вашите снимки и файлове от всяко място по света, от всяко устройство, по
всяко време. OneDrive е услуга за съхранение в облака от Microsoft.
Предимствата са няколко:
 OneDrive ви дава един терабайт лично облачно пространство, което
поддържа повече от 300 вида файлове или всички възможни формати на
Microsoft, т.е. работи като традиционен твърд диск, но в интернет.
 Можете да създавате файлове на настолен компютър и да
редактирате същите файлове на лаптоп, таблет или телефон, без да е
необходимо да изпращате файла чрез имейл или да запазвате копие от
файла на някакво устройство за съхранение.
 Лесно можете да споделяте файлове с другите, да работите заедно и
да виждате коментари и промени по файлове в момента на промяната,т.е. да
работите съвместно в реално време.
 Чрез мобилните приложения на OneDrive, можете да имате връзка
където и да сте, да запазвате, споделяте, редактирате и достигате до
файловете си, независимо дали сте на работа, вкъщи, или в движение.
 Потребителите на Windows 10 получават още повече ползи. Когато
компютърът е свързан с акаунт в Microsoft, вие не само можете да съхранявате
файлове в облака, но и да синхронизирате и обновявате настройките на Windows
на всичките си устройства, и да съхранявате ключове за възстановяване на
BitLocker и други данни. Файлове при поискване е друга страхотна функция, която
ви позволява да осъществявате достъп до файлове, без да се налага първо да ги
изтегляте, за да запазите много място за съхранение. И тъй като данните се
съхраняват в облака, той също така работи като механизъм за възстановяване на
данни, ако устройството ви се счупи или бъде откраднато.
Най-общо можете да запазите работните си файлове в OneDrive и след това
да работите с тях от всяко едно устройство. Приложението стартира чрез влизане
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във вашия акаунт с дадената ви парола, след което избирате или икона OneDrive,
или OneDrive от стартовото меню с приложения (най-вляво, в ъгъла горе) – .

В отворената страница, най-отгоре се появява лента с инструменти,
която позволява създаване на нов документ или папка (New), качване на
файлове (Upload), синхронизиране на файлове (Sync), създаване на поток
от задачи между OneDrive и други приложения (Flow), сортиране на
файлове (Sort), смяна на изгледа на работа (падащото меню от последната
стрелка).
От панела за управление най-вляво на страницата, могат да се видят
(сменят изгледите на) файловете, които се използват в OneDrive.
My files показва всички ваши файлове и папки в OneDrive.
Recent показва документите, които сте отваряли най-скоро, дали сте ги
модифицирали, или не.
Shared показва документите, които сте споделили с други хора или
които други хора са споделили с вас.
Discover показва тенденциите около вас на база с кого и върху какво
работите.
Recycle bin показва документи и папки, които сте изтрили.
Споделените библиотеки (Shared libraries) показват файлове в наскоро
посетени страници.
При избор на файл чрез маркиране и появяване на отметка вляво и
кликане с десен бутон върху него, имате възможност да го споделите, да
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копирате връзка към него, да управлявате достъпа към него, да свалите,
изтриете, преместете, копирате, преименувате, създадете поток, да видите
версия (кога е променян) и детайли за файла.

Фиг. 139. Падащо меню

3.1.1. Управление на файлове и папки
Файл/папка се създават от падащото меню на таб New в най-горната
лента с инструменти. В първия случай се отваря документ, който се запазва
(както и промените му) автоматично с името Document1 в OneDrive. Файлът се
появява под Files. Име на файл, създаден в OneDrive, се създава или с десен
бутон върху файла, чрез кликване с десен бутон върху трите вертикални
точки от дясно до него и избор на команда „Преименувай“ (Rename), или
чрез команда Save as при отварянето на файла. Командата Save as обаче
действа само при предварително създадена папка, където се посочва да се
запази файла.
Име на папка се въвежда веднага след създаването и чрез „Създай“
(Create) – New/ Folder/ име на папка/ Create. При маркиране на даден файл от
стрелката вляво, след това той може да се премести в предварително
създадена папка чрез командата „Премести“ (Move to).
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При създаване на файл/папка по подразбиране вие сте единственият,
който може да вижда вашите файлове/папки (Private mode). Файл се отваря
или чрез двойно кликване върху него или чрез кликване с десен бутон върху
файла, след като е избран.
Качване и запазване на файлове и папки
За качване на файлове се използва табът Upload. Избира се файлът (File)
и след това се качва до OneDrive. При браузър, различен от Chrome или Edge,
може да се качват само файлове. Папки могат да се качват при браузър
Chrome отново с табът Upload, като се избира „Папка“ (Folder) и се избира
„Качи“ (Upload). При браузър Chrome, след избор на файл при опериране с
табът Upload, се избира „Отвори“ (Open), за да се качи файлът в OneDrive. При
качване на снимки (Upload Pictures from Camera) оригиналите остават на
вашето устройство, а копията се качват на OneDrive.
Изтриване и възстановяване на изтрити файлове и папки
Действието „Изтривам“ (Delete) изпраща файла или папката в кошчето
на OneDrive. Файлове се изтриват или чрез щракане с десен бутон върху
избран файл и избиране на команда изтрий (Delete), или чрез команда
„Изтрий“ (Delete) от падащото меню на трите вертикални точки от дясно на
файла при избирането му. Папки се изтриват по същия начин.

Когато изтривате файлове в облака (OneDrive), ако изтриете файл от
едно устройство, той е изтрит от всички други устройства. За възстановяване
на файлове се следва последователността от действия: избира се „Кошчето“
(Recycle bin)/ избират се файловете, които ви интересуват/ избира се
„Възстанови“ (Restore). За възстановяване на всички файлове, се селектират
всички файлове (Ctrl+A), избира се „Възстанови“ (Restore), като файловете се
връщат там, от където са били изтрити. Изтритите файлове стоят в кошчето 93
дни, ако не го изпразните по-рано.
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Фиг. 140. OneDrive
За възстановяване на файлове в OneDrive изберете Settings/Restore
your OneDrive, изберете дата или период назад във времето, изберете
Restore.

Фиг. 141. Функция „Търсене по дата“

Фиг. 142. Търсене на файлове по ключова дума
Чрез полето „Търси всичко“ (Search everything) могат да се намерят
всички ваши онлайн документи. За целта в полето се изписва дума или фраза,
избира се готов файл от падащото меню след изписване на
буква/комбинация от букви, и се натиска Enter.
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3.1.2. Синхронизиране с вашите устройства, създаване
на архивно копие и споделяне на файлове и папки
Трябва да се инсталира OneDrive, в случай, че нямате Windows 10,
Office 365 или Office 2016. След това в OneDrive Set up се влиза със служебния
акаунт. Появява се вашата папка в OneDrive. След това се синхронизират
наличните файлове в OneDrive към компютъра. Синхронизирането на
файлове и папки в OneDrive позволява винаги да достигате лесно до своите
файлове.

Фиг. 143. Папки
Препоръка: Преди да натиснете бутона Next, системата ще ви попита
коя папка искате да синхронизирате. Препоръчваме да изберете такава от
дял D на твърдия диск, за да не натоварвате вашия инсталационен дял, и
когато преинсталирате компютъра си, файловете ви да останат запазени на
компютъра.
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Фиг. 144. Файлове
Влиза се в OneDrive. Можете да влачите и пускате файловете си от
вашия компютър към OneDrive, да споделяте файлове и папки.

Фиг. 145. Влачене на файлове в папка OneDrive
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Фиг. 146. Споделяне
Можете да свалите и мобилното приложение.

Фиг 147. Приложение
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Ето как изглежда примерна папка на OneDrive в потребителския компютър.

Фиг. 148. Папка на OneDrive
Активиране на Backup функция
Активирането на функцията OneDrive PC Folder Backup създава архивно
копие на вашите файлове, защитава ги и ги пази налични на другите ви
устройства дори ако изгубите своя компютър. За целта първо се включвате с
парола във вашия акаунт и кликвате с десен бутон върху иконата на OneDrive
от зоната за нотификации на линията на активните задачи (taskbar).

Фиг. 149. Отваряне на OneDrive
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Избира се Settings/ Back up таб/ Manage back up/ избирате файловете,
на които искате да създадете архивно копие/ избирате Start back up. След
като е активирана функцията на вашия компютър, файловете ще бъдат във
папката на OneDrive във File Explorer. Всички файлове, които запазвате в тези
папки, ще имат архивно копие и ще бъдат защитени с OneDrive.

Фиг. 150. Синхронизиране

Фиг. 151. Backup функция

3.1.3. Споделяне на файлове и папки
След избор на съответен файл или папка от менюто (чрез Share) или
стрелката вдясно от файла/папката, могат да се споделят файлът или папката.
Появява се следният прозорец:
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Фиг. 152. Споделяне
Можете да напишете името или имейл адреса на човека, с когото искате
да споделите. Можете също да изберете „Копирай връзка“ (Copy Link) и да
споделите връзката във вашето съобщение или в друг файл. С десен бутон върху
опцията Sharing на избраните файл или папка и избор на „Управление на
достъпа“ (Manage access) може да контролирате дали другите могат да
редактират (edit) файла или само да го виждат (view).

Фиг. 153. Управление на достъпа
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От Manage Access може да се отменя достъпът до файл чрез Manage
Access/ Stop sharing.

Фиг. 154. Спиране на споделянето
По този начин се изтриват уебвръзките, даващи достъп до
файла/документа. Чрез това действие се променя режимът от „Споделен“ на
„Частен режим“ по отношение на дадения файл/папка.

3.2. Работа с Word Online, Excel Online, PowerPoint
и OneNote
Вероятно сте запознати с Office приложенията, които са инсталирани на
вашия компютър или лаптоп (Word, Excel, PowerPoint и OneNote). Office Online
в Office 365 се състои от по-леки техни варианти с по-малко функции, но те ви
предоставят достъп до всичко, което ще ви трябва за работа. И тъй като са
онлайн, вие ще можете да:
– работите върху вашите Office Word документи, електронни таблици
на Excel, PowerPoint презентации и работни книги на OneNote навсякъде,
където имате достъп до интернет;
– синхронизирате всички промени в съществуващи документи с всички
ваши устройства и с вашия лаптоп или десктоп;
– споделяте Office файлове с други потребители на Office 365;
– работите съвместно, за да преглеждате и редактирате същите
файлове заедно;
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– създавате нови файлове и да ги синхронизирате с вашия десктоп за
по-мощни инструменти за редактиране в инсталираната версия на Office.
– потърсите помощ от раздела „Помощ“ за всички трудности, които
можете да срещнете;
– работите лесно с другите, защото ще можете да изпращате линкове
към файлове като PowerPoint, Word и OneNote вместо да изпращате
прикачени файлове. Това спестява място в пощенската ви кутия и
предотвратява нуждата да съчетавате на няколко версии на един и същ
документ ръчно.
Едно от предимствата на използването на Office 365 за образование е, че
след като създадете вашия домейн, вече няма какво да правите, защото Microsoft
ще се погрижи за цялата поддръжка и актуализациите на софтуера, давайки ви
възможност да се концентрирате върху работата си. Можете да получите достъп
до Office Online от вашата платформа Office 365 или във всеки сайт на SharePoint,
или чрез OneDrive. Това ръководство ще ви помогне да научите повече относно
достъпа до приложения чрез сайтове на SharePoint.
Достъп до Office Online през SharePoint
 Отидете на началната страница на сайта на SharePoint като кликнете
върху раздела „Сайтове“ в горната част на екрана на вашия Office 365 и влезте
в избран от вас сайт.
 Ще видите заглавието „Документи“ в дясната част на екрана.
 Кликнете върху „+ нов“.
 Ще се появи падащо меню, което извежда опциите на Office Online.
Ще изглежда по следния начин:

Фиг. 155. Падащо меню за създаване на нов файл
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 Изберете типа файл, който искате да създадете и кликнете.
 Изберете например Word документ и ще се появи прозорец, който
ви подканва да дадете име на вашия нов файл.
 Въведете заглавието на документа и кликнете върху OK.
 Вашият нов празен документ ще се зареди. Ще познаете повечето от
функциите в лентата с инструменти, които се намират в горната част на
страницата. Ще изглежда по следния начин:

Фиг. 156. Работа по документ
 Ако искате да използвате по-мощните функции за редактиране,
налични на вашия десктоп или лаптоп, кликнете върху „Отвари в Word“ в
разделите над лентата. Вашият документ ще се отвори във вашия инсталиран
Office Word.
 Вече можете да работите върху вашия файл с помощта на всички
инструменти, налични от инсталираната версия на Office Word. Когато искате
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да запазите документа си, кликнете върху раздела „Файл“ в горния ляв ъгъл
на екрана. Екранът ще изглежда по следния начин:

Фиг. 157. Изглед на документ
 Кликнете върху Save As („Запиши като“) по средата на менюто, в
лявата част на екрана.
 Ще ви бъдат предоставени няколко опции за запазване на
документа. Екранът ще изглежда по следния начин:

Фиг. 158. Съхраняване
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 Първата опция е да запазите на вашите сайтове на SharePoint.
Изберете мястото и вашият актуализиран файл ще се запази в избрания сайт.
 Разполагате също с опцията да запазите на други места, включително
на вашия компютър и на вашия Office 365 OneDrive.
Разгледайте другите опции в менюто, разположени от лявата страна на
екрана. Отделете малко време да разгледате тези функции като кликнете
върху разделите им.
 Първата команда е разделът за информация, който ви позволява да
променяте някои от функциите за споделяне. Този раздел ви дава
информация относно извършени редакции на вашия документ и лицето,
което е извършило тези редакции.
 Можете да направите документа само за четене или като кликнете
върху „Управление на версии“ можете да „заключите“ документа, за да
предотвратите извършването на редакции от други, с които сте го споделили.
Ето как ще изглежда екранът:

Фиг. 159. Информация за документа
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 Кликнете върху стрелката в горния ляв ъгъл на екрана, за да се
върнете към вашия Word документ във версията, инсталирана на вашия
десктоп или лаптоп.
Отварянето на други типове файловеq като PowerPoint и Excel, в Office
Online ви дава достъп до подобни леки версии на инсталираните на вашия
десктоп или лаптоп Office продукти. Можете да прехвърляте тези нови
версии на всеки един файл, както направихме в това ръководство с Office
Word файл.
 Office Online е страхотен, когато сте далеч от вашия десктоп и искате
да работите върху файловете, които имате в Office 365 (в SharePoint или
OneDrive).
 Ще видите колко полезни могат да бъдат, когато искате да работите с
колеги върху един и същи файл от различни места.
 Когато даден файл е споделен или е на разположение за всички в
сайт на SharePoint, тогава колегите могат да работят върху файла от различни
места и по различно време (освен ако файлът не е „заключен“), като
направените промени стават незабавно видими за всички.
 Office Online ви казва кой работи върху файла едновременно с вас.
Можете да виждате направените от тях промени в реално време и техните
имена се показват на екрана ви, за да знаете кой работи едновременно с вас.
 Когато кликнете върху „Запиши“, другите потребители, които работят
върху файла са уведомени, че файлът е актуализиран.
 Когато другите потребители запазят файла, те ще видят вашите
промени, като техните промени също са видими за вас. Като обновявате
файла всеки път, когато го запазвате, вие контролирате кога да виждате
актуализациите. Това ви позволява да работите с минимално прекъсване,
въпреки че другите работят върху файла с вас.
 Можете също да работите едновременно с други потребители в
Excel, PowerPoint и OneNote точно по същия начин както с Word.
 Публикувайте данни за промените в документи на екипа в
„Информационния канал“, за да държите членовете от екипа информирани
или „последвайте“ документи и файлове, така че промените да се извеждат
автоматично във вашия „Информационен канал“.
Отделете малко време, за да поработите върху Office Online версиите
на PowerPoint, Excel и OneNote. Докато сайтовете за екипи на SharePoint са
страхотни за съхранение на файлове, за да може целият ви екип да работи
върху тях, може да поискате да използвате OneDrive за индивидуални
файлове, създадени с Office Online.
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3.2.1. Работа с Word Online
Работа с колеги по план на урок в реално време
В Office 365 има удивителен пакет от инструменти за сътрудничество и
творчество. Office Online ви дава възможност да си сътрудничите с други
потребители в реално време по споделени документи. Office 365 дори ви
съобщава кой работи с вас и можете да видите направените от него промени
в момента, в който се случват. Това е страхотен начин да работите заедно,
когато е невъзможно всички да бъдат на едно и също място. Просто
споделете документа, по който желаете да работите в сътрудничество, и го
отворете в OneDrive или в един от вашите сайтове в SharePoint и работете
заедно онлайн.

Фиг. 160. Съвместна работа
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Покажете на обучаемите и колегите си как се прави това. Това може да
е наистина полезно, ако желаете обучаемите да работят заедно по проекти и
задания вкъщи. Дори бихте могли да се свържете с други преподаватели, за
да изградите банка за споделени учебни планове в OneDrive.
Работа с обучаеми по документи в Word за подобряване на
грамотността
Опитайте да работите с обучаемите по разширени писмени задачи с
помощта на споделен документ в Word. Можете да им помогнете в писането,
като използвате Word Online в Office 365. Наблюдаването на писането им и
обратната връзка, докато работят, силно спомагат за грамотността и
подобряват уменията за разширено писане.
С „Хронология на версиите“ – друг инструмент в Word, можете да
преглеждате редакциите по документа в хода на времето, за да наблюдавате
усъвършенстването. Това може да бъде добро доказателство за вътрешно
оценяване. Работата заедно позволява обратна връзка в реално време, която
много силно помага на обучаемите да подобрят работата си.
Водене на записки по време на онлайн срещи
Използвайте Word Online, за да си водите записки по време на онлайн
среща в Teams. Тези записки могат да бъдат споделени с всеки след това, а
вие можете да си сътрудничите по документа. Това е перфектно за записване
на задачи, работен процес и съгласувани резултати от срещата. Когато
свикнете да работите с Office 365, можете даже да си сътрудничите в реално
време по записките по време на срещата. Документът може да бъде на
вашия компютър, както и вашата среща в Teams през цялото време. Просто
отворете документ на Word Online в отделен раздел. Можете да
превключвате между срещата и документа в Word, за да си водите бележки и
след това да споделяте.
Публикуване на работата на обучаемите онлайн
Публикуването на някои от отличните работи, създадени от вашите
обучаеми, е лесно чрез Office 365 с компонентите на SharePoint. Това е много
ефективен начин за повишаване на самооценката на обучаемите, както и да
ги уведомявате колко добре се справят в часа ви.
Можете да изложите работата им във вашия публичен уебсайт, като
влезете в системата и добавите страница за работата на обучаемите. Качвайте,
запаметявайте и всеки ще може да види прекрасната работа, която вършат
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вашите обучаеми. Бихте могли да създадете онлайн галерия, като използвате
снимки на оригинални нетекстови допълнения към публикации, направени от
обучаемите, или сътрудничество по книга с разкази, включващо много от тях.
Можете дори да публикувате годишника на вашата образователна институция.
Ако желаете да споделяте, но по-скоро в рамките на вашата
институция, отколкото публично, можете да споделяте отделни части от
работата с всички потребители, или да ги съберете заедно в сайт на
SharePoint или блог. След това можете да изберете с кого бихте искали да
споделите тази работа.

3.2.2. Работа с Excel Online
Използване на Excel Online за събиране на данни
Excel Online е перфектен за събиране и организиране на данни в
движение с помощта на таблет или дори смартфон. Вашите обучаеми могат
да отворят своите електронни таблици в Excel в по-мощната десктоп версия
на Excel, ако трябва да използват разширената функционалност за
анализиране на техните данни, и да ги представят в графики или диаграми.
Office 365 ще синхронизира автоматично всички внесени от вас промени, така
че не се налага вие да помните да го правите. Обучаемите ви могат после да
споделят своите електронни таблици в Excel помежду си и да ги комбинират в
една пълна версия за целия клас.

Фиг. 161. Създаване на файл в Excel Online
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Провеждане на анкета или проучване на мненията лице в лице с
помощта на Excel Online
Инструментът за проучване в Excel Online се използва наистина просто и
лесно се създава. Можете да използвате този инструмент, когато обучаемите
ви трябва да събират данни за проекти и задания. Провеждането на
интервюта лице в лице с помощта на тяхното проучване в Excel за въвеждане
на данните в хода на събирането им е чудесен начин за събиране на полезна
информация. С таблетите тази задача става много по-лесна и изцяло
мобилна.

Фиг. 162. Работа с Excel Online
Всичките данни могат да бъдат анализирани и представени в графики
или диаграми с Excel Online или чрез по-мощните инструменти за анализ на
данни от пълната десктоп версия на Excel. Вашите обучаеми могат също да
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споделят проучвания или анкети с голям брой от техните контакти по имейл,
за да увеличат количеството на събираните от тях данни, с което
окончателният анализ на данните и заключенията стават още по-прецизни.

3.2.3. Работа с PowerPoint Online
Използване на PowerPoint Online за създаване на презентации
С PowerPoint Online можете да създавате страхотни презентации от
всяко място. Просто влезте в Office 365, отидете на OneDrive или на един от
сайтовете ви в SharePoint и започнете да работите по нова презентация в
PowerPoint. Можете да превключвате между PowerPoint Online и по-мощната
десктоп версия, ако се налага, а всички направени от вас промени могат да
бъдат синхронизирани.

Фиг. 163. Презентация в PowerPoint Online
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PowerPoint Online е много полезен, ако желаете да започнете да
работите по презентация, докато сте далеч от настолния си компютър.

3.2.4. Работа с OneNote Online
Използване на OneNote Online за електронното портфолио на
обучаемите
Насърчавайте обучаемите да създадат и да поддържат електронно
портфолио за постиженията си с помощта на OneNote. OneNote Online е
страхотен за организиране на ресурси в работни книги, раздели и страници,
но може да поискате от обучаемите да отразят начина, по който могат да
използват тази структура, за да организират доказателствата за своя прогрес
и постижения по начин, който показва, че те отразяват ученето си, като
използват обратна връзка и оценка на съучениците си, както и собствените си
постижения. Това е полезно умение за обучаемите, за да могат да
разработват и поддържат електронно портфолио, което ще им помогне да
постигнат умения за саморегулиране, ще им даде възможност да станат
автономни учащи се и ще ги снабди с умения, за да могат да отразяват своите
практики и постижения в учението.
Тъй като не всички в класа ви имат пълната версия на OneNote вкъщи,
не забравяйте, че трябва да използвате само функциите, налични в OneNote
Online, макар че много от тях ще могат да ползват пълната версия, за да
направят електронното си портфолио още по-добро. Бихте могли да
използвате следната структура за разделите:
(а) Четене; (б) Писане; (в) Говорене; (г) Слушане; (д) Произношение; (е)
Домашна работа; (ж) Изпити.
OneNote ще им даде различни цветове, така че да могат да се отличават
един от друг. После можете да използвате следните страници във всеки от
разделите и да създадете примерен шаблон, който вашите обучаеми да
ползват, когато създават собственото си електронно портфолио:
 Предишни знания/опит;
 Примери за обучение;
 Цели на обучението;
 Рубрики – критерии за оценка;
 Упражнение за изпитни тестове и викторини;
 Оценяване от преподавателите;
 Оценяване от връстниците;
 Самооценяване;
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Това мощно организационно средство прави от OneNote перфектното
решение за електронно портфолио за вашите обучаеми.

Фиг. 164. OneNote Online
Електронно портфолио за професионалното развитие на персонала
Както при електронното портфолио за обучаемите, OneNote Online е
перфектно за ползване като електронно портфолио за професионалното
развитие на и даден преподавател. Използвайте разделите и страниците, за
да записвате всички дейности по развитието и рефлективния анализ на
уроците и други професионални взаимодействия. Записвайте не само
курсовете, семинарите и конференциите, но и започнете с практиката си да ги
отразявате, като помислите как тази дейност ви е повлияла и ще подобрите
ученето и преподаването във вашите часове. Не забравяйте да записвате
отразяването на тези факти в електронното портфолио.
Създаване на работна книга с OneNote
OneNote Online в Office 365 за образованието може да бъде много
полезен инструмент за организирането на почти всякакъв пакет от ресурси.
Ако имате клас, в който всички имат таблети, ноутбуци или лаптопи, бихте
могли да обмислите да влизате без папки при този клас.
Покажете на обучаемите си как да създадат „Работна книга“ с помощта
на OneNote Online, която могат да отварят чрез OneDrive. Техните работни
книги първоначално биха могли да имат селекция от основни раздели за
всичките типове извършвана работа. На фигура 165 можете да видите
пример на основен дизайн: 24
24

Huculak, Mauro. Microsoft OneDrive on Windows 10 beginner's guide, Windows Central, 19 Aug 2020.
https://www.windowscentral.com/how-get-started-onedrive-windows-10 [прегледан на 20.04.2020 г.]
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Фиг. 165. Работа с OneNote Online
Всеки обучаем тогава споделя своята OneNote работна книга с вас, като
ви дава достъп до всичките им записки и ресурси. Можете да задавате и
оценявате домашни работи и задания и да ги връщате с индивидуална
обратна връзка.
Обучаемите могат да започнат да добавят ресурси и други раздели,
когато свикнат да работят с OneNote. Те могат да си водят записки в клас и да
ги допълват вкъщи или от всяко място. Те ще изградят цялостно портфолио от
ресурси за курса, които ще бъдат много полезни, когато дойде времето за
изпити. Няма повече притеснения за организирането на записки, губенето на
разпечатани материали или пропускане на домашна работа – всичко е
събрано заедно на едно място.
Ако обучаемите имат десктоп версията на OneNote, те могат да
използват пълната гама от функции на OneNote, за да обогатят допълнително
работните си книги. Няма проблеми при превключването между OneNote
Online и десктоп версията – Office 365 автоматично синхронизира всякакви
промени, така че работните книги са винаги актуални.
OneNote – вашият виртуален класьор
OneNote е прекрасно място за съхранение на вашите ресурси за всички
класове, в които преподавате. Може да се превърне във вашия виртуален
класьор, който обаче може да бъде редактиран, да се променя, да е
динамичен и да може да се споделя - или чрез Office 365, или по
електронната поща. Можете да си изрязвате съдържание от мрежата,
презентации в PowerPoint, имейл съобщения или документи и да използвате
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този материал за учебните си планове. Като го използвате в клас с проектор и
показалка, то се превръща и във вашата бяла дъска и можете да
запаметявате всичко, което пишете, печатате или чертаете и да го
разпространявате на обучаемите си след часа.

3.2.5. Използване на Office Online през OneDrive
OneDrive е вашето лично място за съхранение в Office 365. Това е друго
място, където можете да работите в Office Online, както и да споделяте и
съхранявате файлове. Ето някои употреби и функции:
 Използвайте го за съхранение на документи, върху които работите
самостоятелно.
 Създавайте папки и подпапки, за да поддържате организирани
вашите документи и други файлове.
 Използвайте го за съхранение на вашите лични файлове – има голям
капацитет от 25 GB.
 Можете да „влачите“ и „пускате“ файлове в OneDrive или да
използвате инструмента за качване.
 Можете да го синхронизирате с вашия компютър, така че да качвате
промените на файловете от вашия десктоп и от всяко друго устройство, което
използвате. Можете да качвате от вашия компютър или от всяко друго място на
OneDrive.
 Други хора, включително външни източници, могат да получават
достъп до индивидуални документи и файлове на OneDrive.
Можете да съхранявате образователни ресурси, копия от групови
проектни файлове и дори вашите собствени снимки и видеоклипове, все
едно имате виртуален офис в облак. Можете да влизате в OneDrive от всяка
точка с интернет връзка и от почти всяко едно устройство. За да използвате
Office Online от OneDrive, влезте във вашия портал на Office 365 и кликнете
върху OneDrive от разделите в горната част на екрана в синята лента с
инструменти на Office 365.
 Това ще ви отведе до началната страница на OneDrive, която
изглежда по следния начин:
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Фиг. 166. Документи
 Можете да видите всички ваши съхранени документи на началната
страница.
 Ако кликнете върху „Следвани“, ще видите списъка с файлове, които
сте избрали да последвате от различни места в Office 365.
 Ако кликнете върху „Споделено с мен“, ще видите списък с файлове,
които други потребители са споделили с вас от тяхната собствена зона за
съхранение OneDrive.
 Другите раздели и функции са същите или подобни на тези, с които сте
се сблъсквали преди, докато сте работили с по-ранни ръководства в тази серия.
 Отделете малко време, за да разучите тези функции на OneDrive.
Кликнете върху „+ нов“, за да изведете прозорец с Office Online точно
по същия начин, както ако сте влезли от SharePoint, и го използвайте по
същия начин. OneDrive е просто друга точка за достъп и място за съхранение
в рамките на вашия Office 365.
Със своя капацитет за съхранение от 25GB, OneDrive е идеален за
използване в образованието:
 Създавайте ресурсни банки от учебни материали, за да ги споделяте
с обучаеми и колеги.
 Съхранявайте и споделяйте материали за професионално развитие.
 Създавайте професионални курсове за развитие за нови и по-малко
опитни колеги.
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 Споделяйте и качвайте снимки просто като изпращате линкове,
вместо да използвате големи прикачени файлове по имейл.
 Съхранявайте видеоматериали за използване при обучение и
преподаване.
 Мислете за OneDrive като за вашия виртуален куфар, в който
пренасяте файлове между различните машини.
 Използвайте го като виртуална картотека, пестейки място във вашия
офис или класна стая.
 OneDrive замества необходимостта да използвате флашки и дискове,
които могат да се повредят или загубят и струват пари.
 Достъпът до материали и файлове по всяко време и от всяко
място прави работата да изглежда много по-реална и динамична за
обучаемите.
С OneDrive и Office Online вие можете да преглеждате и споделяте от
всяко едно място. OneDrive е напълно отделен от всеки друг акаунт на
OneDrive, който имате. Това е мястото за съхранение в рамките на Office 365.

3.3. Работа с SharePoint
SharePoint е уникална услуга в помощ на големите корпорации или
организации, които искат да имат външна и вътрешна мрежа с различен
достъп на потребителите.

3.3.1. Представяне на SharePoint Office 365
SharePoint ви позволява да се свързвате, да си сътрудничите и да
създавате с другите потребители съвместни групи във вашето учебно
заведение. Можете да създавате групови работни места за служители,
обучаеми и други групи по предназначение, дори до ниво на индивидуални
класове или дисциплини и предмети. След прочитането на по-долните
редове в това ръководство, вие ще можете да:
 създавате съвместен екипен сайт за група потребители, например
вашия клас;
 разберете как да добавяте документи, линкове и други материали
към вашия екипен сайт;
 знаете как да създадете публичен уебсайт за вашето учебно
заведение;
 работите за създаването на личен сайт и ваш собствен блог;
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 добавяте приложения като дискусионни форуми за групи от
потребители, библиотеки с документи, инструменти за управление на
проекти и календари за екипи към вашия сайт на SharePoint.

3.3.2. Създаване на екипен сайт и колекция от сайтове
Отидете на стартовото табло в Office 365. На горната синя лента с
инструменти кликнете върху „Администратор“. Ще се отвори падащо меню
като на фигура 167:

Фиг. 167. Настройки
Когато кликнете върху SharePoint, ще видите екран като на фигура 168:
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Фиг. 168. SharePoint
В екрана по-горе ще видите, че има линкове към „Колекции от сайтове“.
Уебсайтът е отворен за всички – както за потребители, така и за други, които не
са служители или обучаеми в рамките на учебното заведение. Той извиква
опцията „публичен“ и това е мястото, където можете да публикувате
информация или реклама за вашето учебно заведение, която искате да се
вижда от всички. Кликнете върху „Уебсайт“. Ще се отвори подобен екран:

Фиг. 169. Уебсайт
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Вашият Office 365 уебсайт е офлайн и е видим само за вашите
потребители, докато не пожелаете да го направите наличен за всички. Това
се нарича „публикуване“. Вашият уебсайт се отваря на нова страница.
Затворете я и се върнете към страницата „Център за администриране на
SharePoint“. Под линка към вашия външен уебсайт ще видите четири сайта в
„Колекцията от сайтове“, които са били вече създадени като част от вашия
„Образователен план за Office 365“. Това са предложени сайтове за
използване във вашето учебно заведение. Има четири различни вида,
показани тук. От горе надолу това са „Екипен сайт“, „Страница за търсене“,
„Ученически дискусионен форум“ и „Личен сайт“.
Друг начин за създаване на нови екипни сайтове е просто като отидете
на „Сайтове“ в горната синя лента с инструменти и натиснете „+ създай“.
Просто следвайте инструкциите, които се показват на екрана, за да
създадете вашия нов екипен сайт. Нови колекции от сайтове се създават от
лентата с инструменти „Колекции от сайтове“ над съществуващата ви
колекция от сайтове. След това кликнете върху „Създай“ и ще видите
следния екран:

Фиг. 170. Настройки на сайт
Кликнете върху „Лична колекция от сайтове“. Ще се появи екран като
на фигура 171:
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Фиг. 171. Избор на шаблони за сайт
Сега ще трябва да попълните малко данни и да решите какъв тип
колекция от сайтове бихте искали да създадете. Това може да бъде
„Колекция от екипни сайтове“ за служители или съгласно предмет, отдел,
етап, оценка, клас, обучаеми и т.н. Можете да избирате между пет различни
вида сайтове за „Сътрудничество“. Кликнете върху опциите, за да
разгледате описание на всеки тип сайт за съвместна работа. Тези пет опции
в раздела „Сътрудничество“ трябва да бъдат достатъчни за повечето
потенциални употреби във вашето учебно заведение. Другите раздели
(„Корпоративен“, „Публикуване“ и „По избор“) са предназначени за понапреднала употреба.
Ще разгледаме първата опция, която е „Екипен сайт“, и ще преминем
през стъпките за създаване на „Екипен сайт за преподаватели“. Въведете
името на сайта в полето „Заглавие“. В този пример ще използваме името
„Преподаватели“. Въведете го и в полето „Адрес на уебсайта“. Променете
другата част от адреса на уебсайта на /teams/. Екранът ще изглежда като на
фигура 172:
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Фиг. 172. Създаване на екипен сайт
Докато превъртате този прозорец надолу, ще трябва да въведете и други
данни. Първо, задайте вашия часови пояс като изберете местоположението си
от падащото меню. След това трябва да решите кой ще бъде администраторът
на сайта. Изберете името от прозореца, който се показва, когато натиснете
иконата на браузъра (квадратното поле) отдясно на полето „Администратор“.
Трябва да се зареди следният екран:

Фиг. 173. Избор на хора
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Най-лесният начин за намиране на хора е като кликнете върху иконата
на „Лупата“ в края на полето „Намиране“. Така ще се изведе списък с
всичките ви потребители. За тази колекция от сайтове, изберете вашето
собствено потребителско име от списъка и кликнете OK. Вашето име ще се
появи в полето „Администратор“ на страницата „Нови колекции от сайтове“
под полето за избор „Часова зона“.
След това въведете цифра за „Квота за съхранение“ за вашата нова
колекция от сайтове. Максималното допустимо количество за вашата нова
колекция от сайтове ще се изведе до полето. Въведете 1000 MB (1 GB), което
е доста голямо пространство за съхранение засега. Винаги можете да го
промените по-късно. Натиснете OK и вашият нов сайт ще бъде създаден. Ще
отнеме десет минути или повече преди вашата колекция от сайтове да стане
готова за използване.
Нарича се колекция от сайтове, защото можете да изберете да създадете
няколко подсайта. Тази страница на новия сайт, от която ще работите, е основен
сайт, който може да има няколко подсайта. Може да решите да създадете
подсайтове за различни степени на преподавателски състав, предмети или
факултети, всички от които са достъпни от страницата на основния сайт. Трябва
да знаете обаче, че колкото повече подсайта имате, толкова повече място за
съхранение ще бъде необходимо за вашата основна колекция от сайтове.
Можете да видите, че е добавена нова колекция от сайтове в екрана тук:

Фиг. 174. Център за администриране
Ако изберете полето до вашата нова колекция от сайтове, вие ще
можете да използвате функциите в лентата с инструменти над списъка
„Колекции от сайтове“, за да промените свойствата на вашата нова колекция
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от сайтове. Можете да управлявате капацитета за съхранение, видимостта
(включително хора, извън вашата организация, които бихте искали да
поканите в екипа си) и права на администратор. Вече можете да започнете да
работите върху тази нова „Колекция от екипни сайтове“. Кликнете върху
линка, за да го отворите и екранът ви ще изглежда по този начин:

Фиг. 175. Изглед SharePoint
Сега разгледайте някои от функциите в лявата лента с менюта.
„Бележник“ е екипен сайт на Microsoft OneNote за съвместна работа по проект.
Една от функциите на Office 365 е възможността за редактиране на OneNote и
електронни таблици на Excel заедно с други потребители в реално време.
„Документи“ е мястото, където ще можете да добавяте документи за вашия
екип за преглед и изтегляне. Кликнете върху линка и ще се появи следният екран:

Фиг. 176. Документи
Ако кликнете върху „Настройки“ до вашето име, ще се изведе падащо
меню, което ви дава достъп до всички административни функции за сайта.

144

Кликнете върху „Настройки на сайта“, за да правите промени върху основните
настройки на сайта.

3.3.3. Добавяне на документи към екипен сайт
За да качите нов документ, кликнете върху „+ нов“ и спазвайте лесните
инструкции, които следват. Вашият документ ще се появи на екрана, когато се
зареди. Можете също да плъзгате и пускате документи от вашия компютър
или таблет в тази зона на вашата колекция от сайтове. Документите ще се
заредят на страницата и ще образуват „Библиотека с документи“ за
членовете на вашия екипен сайт. Екранът ще изглежда по следния начин:

Фиг.177. Качване на документи
Кликнете върху раздела „Файлове“ и в горната лява част на екрана ще
се отвори лента с инструменти, която ви предоставя няколко функции за
употреба на вашите документи и вашата „Библиотека с документи“, след като
вие и вашият екип качите още няколко файла. Ако поставите курсора отляво
на името на документа, ще се появи отметка. Кликнете върху нея и
описанието на вашия документ ще се маркира. Това ви позволява да
използвате функциите в горната лента с инструменти. Използвайте трите
точки, за да заредите още опции.
Можете да отворите документ и да го редактирате. Въпреки това, ако
много потребители работят върху даден документ едновременно,
актуализирането до най-новата версия може да бъде трудно. SharePoint
разполага с решение за този проблем. Можете да заключите даден документ,
за да попречите на някой друг да работи върху него, докато го четете или
редактирате. Когато сте готови, можете да отключите документа, за да го
направите отново наличен за членовете на екипа ви. Можете да видите
предишни версии на документа като кликнете върху „Хронология на
версиите“.
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Вие можете да споделите даден документ с членове от екипа. Ще им
изпратите копие. Можете да създадете аларми, за да получавате имейл,
когато бъдат направени промени в документа. Следване на документ
означава, че всички промени или актуализации ще се показват във вашия
собствен „Информационен канал на личния сайт“.
На тази лента с инструменти има други функции, които няма да трябва
да използвате, докато не станете по-опитен потребител. Има още четири
полезни функции отдясно на лентата с инструменти.
„Споделяне“ ви позволява да създавате членове на вашия екипен
сайт. Ще можете да добавяте всички преподаватели във вашето учебно
заведение като следвате инструкциите, които се извеждат на екрана.
„Следвай“ създава пряк път да тази страница във вашия сайт на вашата
лична страница с колекции от сайтове. „Синхронизирай“ създава копие от
библиотеката с документи на вашия компютър, което се актуализира
всеки път, когато сте онлайн. Последната от тези четири функции ви
позволява да увеличите вашия „прозорец на съдържанието“. Кликнете
върху него и вижте как фокусира вниманието върху съдържанието на
вашата библиотека. Кликнете отново, за да се върнете към
първоначалния изглед.
Кликнете върху раздела „Библиотека“ в горната лява част на екрана, за
да се отвори лентата с инструменти на библиотеката.

Фиг. 178. Лента с инструменти на „Библиотека“
Много от командите в тази лента с инструменти са подобни на тези в
лентата с инструменти за документи. Кликнете върху тях, за да ги разгледате.
Повечето от тях се занимават с настройките за външния вид и разрешенията
за вашата библиотека. Ще започнете да ги използвате повече, когато станете
по-уверени в работата с SharePoint.
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Вашата „Библиотека с документи“ ще се появи и на предната
страница на вашия екипен сайт в по-сбит формат. Кликнете върху
командата „Начална страница“ в лявото меню. Това ще ви върне на
първата страница (целева страница) на колекцията на вашия екипен сайт.
Останалите команди в лявото меню са „Съдържание на сайта“ и
„Редактиране на връзки“.
„Съдържание на сайта“ ви предоставя информация относно това какво
има на вашия сайт и относно всички подсайтове в колекцията. От тук можете
също да добавяте приложения към вашия сайт. Отворете „Съдържание на
сайта“ и екранът ще изглежда по следния начин:

Фиг. 179. Съдържание на сайта

3.3.4. Добавяне на приложения към сайт
Кликнете върху „Добавяне на приложение“. Това ще ви предостави избор
от няколко приложения, които може да добавите към сайта си. Те се добавят
лесно, като изберете приложението и следвате инструкциите. Може да
изберете да добавите „Календар“, „Галерия със снимки“ или „Дискусионно
табло“ към „Началната страница“. Кликнете върху приложението „Връзки“. Ще
видите екран, който ви подканва да дадете име на приложението:
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Фиг. 180. Приложения
Да го наречем „Уеблинкове за служители“. Напишете името в полето и
кликнете върху „Създаване“. Вашето ново приложение ще се появи в
съдържанието на сайта:

Фиг. 181. Нов подсайт
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То ще се появи и в лявото меню. Ако кликнете върху него, можете да
започнете да добавяте уеблинкове, които бихте искали да споделите с екипа си.
Другите приложения, които добавите, също ще се показват в това меню.
Процедурата за добавяне на други приложения е същата. Опитайте се да
добавите приложението „Задачи“ и да създадете групова задача за
потребителите на вашата колекция от сайтове.

3.3.5. Предоставяне на достъп до колекция от сайтове
Всичко, което остава за вас е да предоставите достъп до вашия сайт на
вашите преподаватели. За да го направите, трябва да бъдете на първата
страница на вашата колекция от сайтове. Кликнете върху Споделяне в
горния десен ъгъл на екрана. Ще се зареди следния екран:

Фиг. 182. Споделяне
Вече можете да напишете имената на потребителите, на които искате
да предоставите достъп. Докато пишете имената им, ще бъдете подканени да
изберете техните потребителски имена. Можете да добавяте много имена в
това поле. Добавете съобщение в полето по-долу и кликнете върху
„Споделяне“. Потребителите ще бъдат добавени към вашия екип и ще
получат имейл с известие относно новия сайт. След като последват сайта,
актуализациите ще се показват в техните информационни канали.
Ако кликнете върху „Показване на опции“ в долния ляв ъгъл на
прозореца, ще ви бъде предоставен списък с различни нива на разрешения,
които можете да назначите към вашите членове на екипа. Настройката по
подразбиране е „Редактиране“. Това им позволява да добавят, „заключват“ и
редактират документи.
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Може да поискате да предоставите на някои членове права за
добавяне на ресурси, приложения и връзки, както и да променят
оформлението на сайта и да създават подсайтове – например
ръководителите на отдели може да искат собствени подсайтове. Изберете
„Пълен контрол“, преди да поканите тези потребители и да ги уведомите, че
разполагат с тези разширени права да правят промени на сайта в
съобщението, което сте изпратили. Можете също да поканите други
потребители, които не са в екипа ви, да разгледат вашата колекция от
сайтове. Те няма да могат да „заключват“ или редактират документи, тъй
като те са автоматично зададени на ниво „разрешение само за четене“.

3.3.6. Изтриване на колекции от сайтове
Ако искате да изтриете някоя от вашите колекции от сайтове, отворете
нейния линк и следвайте тези инструкции. Отидете на иконата „Настройки“
(иконата с формата на назъбено колелце до името ви в горния десен ъгъл на
екрана). Кликнете върху тази икона и ще се появи падащото меню с настройки.
Изберете „Настройки на сайта“ от това меню и на екрана ще се отвори цялата
страница с настройки. В групата с функции „Действия на сайта“ кликнете върху
„Изтриване на този сайт“. Ще бъдете подканени да потвърдите вашата заявка за
изтриване. Това е предпазна мярка, която ви позволява да проверите дали сте
готови за изтриването и че изтривате правилната колекция от сайтове. След това
ще ви бъде предоставена опцията да отидете към вашето табло на SharePoint.

Фиг. 183. Настройки на SharePoint сайта
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Екипният сайт за целия ви персонал е невероятен начин за
подобряване на комуникацията и да се гарантира, че важните съобщения и
другата информация са лесно достъпни за всички.

3.3.7. Създаване на публичен сайт
Както колекциите от сайтове, които могат да се използват в рамките на
вашето учебно заведение, SharePoint също така ви предоставя опция да
изградите уебсайт, който може да се вижда от всеки извън вашия сайт на
Office 365.
Office 365 ви позволява да създадете един публичен уебсайт с помощта
на SharePoint. Това е лесно – само трябва да следвате поетапно стъпките от
ръководството и, докато изграждате сайта, да изберете тема и след това да
добавите снимки, информация и полезни документи. Уебсайтовете са
страхотен начин за комуникация и се поддържат и актуализират лесно в
SharePoint. Можете дори да използвате добавки, които свързват с каналите
на вашите социални медии, като Twitter и Facebook.
За да създадете уебсайт, трябва да имате администраторски права.
Първо се влиза в Office 365 и се отива на раздела „Администратор“ в горната
дясна страна на таблото на Office 365. От падащото меню се избира
SharePoint и „Центърът за администриране“ на SharePoint се отваря. Кликва
се върху линка „Уебсайт“. Това е линкът над колекции от сайтове.
Страницата на уебсайта се отваря на екрана. След прочитане на бележките
на екрана можете да започнете да мислите каква информация и
съдържание да се публикува на сайта. След кликване върху всяко от
менютата се разкриват предложения за съдържание във всеки от петте
раздела, които зареждат страниците на уебсайта – Home, About Us , Contact
Us , Directions и Blog.
В горния десен ъгъл на екрана се виждат опциите за споделяне на сайта
с други потребители, за да може да се направи публичен, като се публикува
онлайн. Има също така и „Плъгини за социални медии“ за Twitter и Facebook.
Тези плъгини позволяват на хората да виждат уебсайта като отидат директно
на информационния канал в Twitter и на Facebook страницата на учебното
заведение.
Разделите в горния ляв ъгъл на страницата за Page и Site позволяват да
се получи достъп до функциите за редактиране на всяка една от страниците
на уебсайта. Избира се Browse за връщане на началния екран.
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Иконата на молив на Edit Links след Blog в лентата с раздели на
уебсайта позволява да се редактират менютата. Могат да се променят на
български език. От Edit Links може да се добавят повече раздели към лентата
с раздели и по този начин повече страници към уебсайта. Изграждането на
уебсайта започва от раздела Site в горната част на екрана. Това отвежда до
лентата с инструменти, която дава възможност да се променя външният вид
на уебсайта. При поставяне на курсора върху тези функции се извежда
разяснение за всяка от тях.

Фиг. 184. Изглед на сайта
При кликване върху Change the Look се извежда селекция от шаблони,
между които може да се избира. След това могат да се променят цветовата
схема (Colors), оформлението на страницата (Site layout) и шрифтовете (Fonts)
от опциите в лявата част на екрана. Можете да изпробвате новите промени
по дизайна преди да ги запазите или приложите към сайта, като кликнете
върху Try it out отдясно на екрана. Когато новият дизайн се зареди, се натиска
опцията Yes, Keep It отдясно на екрана. Готовият сайт се зарежда на екрана.
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Фиг. 185. Сайт
За да се продължи с редакцията на уебсайта, се натиска отново раздела
Site. Щраква се върху Edit Title и се добавя името на учебното заведение.
Продължава се с използването на опциите на лентата с инструменти за
редактиране на сайта, като се добавя логото на образователната институция
и съобщението най-долу на сайта, което може да съдържа мотото на
институцията. Връщането към началната страница на уебсайта става с
помощта на раздела Browse в горния ляв ъгъл на екрана. След това се кликва
върху раздела Page. Извежда се лента с инструменти, които може да се
използват за редактиране на елементите на страницата, върху която се
работи. Тъй като сте били на началната страница, когато сте избрали раздела
Page, сега можете да редактирате текста на тази страница. Изтривате текста с
предложенията от полето със съдържание и пишете приветствено
съобщение, а от Insert добавяте снимка. Запазват се промените и началната
страница изглежда по следния начин:
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Фиг. 186. Училищен сайт
Може да се работи и върху останалите страници. Използва се лентата с
инструменти на раздела Page за редактиране на тези страници, като се въвежда
съдържанието във всяка от тях. Така проектирането на сайта не е чак толкова
сложно, а трябва просто да се следват инструкциите, да се разучава и
експериментира. След приключване на страниците на раздела с училищна
информация, се кликва върху раздела Blog, който вече сте променили на „Новини“.
Това отвежда до блога на уебсайта. Страницата изглежда по следния начин:

Фиг. 187. Блог
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Блогът е място, което е лесно за редактиране и където могат да се
публикуват новини, снимки и други интересни истории относно живота в
училището. Разучават се Blog tools от дясната страна на страницата. Създава
се встъпително съобщение и след това се натиска бутонът Publish в долната
част на страницата. Вашето съобщение се показва на екрана.
Можете да свържете училищния Twitter и Facebook акаунт към иконите
на страницата. Кликва се върху Site, избира се Edit Site Elements в лентата с
инструменти на сайта и се показва прозорец с инструкции относно това как
да се добавят Twitter и Facebook адреси. Когато тази информация е запазена,
щракването върху иконите ще отведе потребителите директно в Twitter и
Facebook. И двете се наричат „Платформи на социални медии“. Това е
отличен начин за комуникация с хора, които са заинтересовани или участват
във вашето учебно заведение. Twitter е микроблог сайт с услуга за мигновени
съобщения. Facebook е мястото, където можете да покажете вашето учебно
заведение на потребителите.
Инструкции относно създаване на акаунти за Facebook и Twitter можете
да намерите, като отидете на техните начални страници – www.facebook.com
и www.twitter.com. Вече сте готови да направите уебсайта публичен. Това се
нарича публикуване. Кликвате върху Make Website Online в горната дясна част
на страницата. Показва се следният екран:

Фиг. 188. Офлайн сайт
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Извежда се поле с предупреждение на вашия екран и кликвате върху
Make Website Online. Уебсайтът е публикуван и вече всеки може да го намери
в интернет.

3.3.8. Използване на SharePoint като платформа за учене
През последните няколко години много училища и други образователни
институции използват виртуални учебни среди (VLE) за свързване, общуване и
дейностите около ученето и преподаването. Много институции са установили,
че внедряването и използването на тези понякога скъпи VLE е твърде бавно и
неравномерно, тъй като те понякога са свръхсложни и трудни за ползване.
Office 365 с SharePoint е безплатен за училищата и може да бъде идеалната
управлявана платформа за учене.
Инструментите, които съпровождат План А1 на Office 365 за
образованието, дават възможност на преподавателите и обучаващите се да се
свързват, да си сътрудничат и да създават в реално време. Ресурсите и контактите
лесно се търсят и намират, а комуникацията с хора извън платформата на вашата
институция се осъществява лесно с имейл и видеоконференции, включени към
всичко това. OneDrive дава на всички потребители лично място в размер на 1ТB перфектно за индивидуални учебни ресурси, а потребителите могат да споделят
всичко или само индивидуални ресурси, сайтове и календари с другите
потребители. Възможностите, които получавате, са:
 Можете да преобърнете класната си стая, като хоствате видеоклипове
и аудио материали в своите сайтове на SharePoint за обучаващите се.
 Можете да създадете хранилище с планове на уроци за колегите си.
 Можете да направите архив с работите от последния изпит и образци
за класното оценяване за обучаващите се.
 Можете да осигурите безопасна и сигурна комуникация, особено между
обучаемите и екипа.
 Всичките ви сайтове в SharePoint работят заедно, за да образуват вашата
учебна платформа, а с имейла, моменталните съобщения и видеоконференциите
няма нужда да използвате външни инструменти или услуги.

3.3.9. Създаване на личен сайт и собствен блог
Вашият личен сайт на SharePoint е вашето онлайн място. Можете да го
използвате като ваш личен онлайн офис и като виртуален асистент за
съхранение на важни документи, контакти и линкове. Може да се използва за
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създаване и планиране на вашия собствен работен поток през годината и за
ваш собствен календар и напомняния.
Като при всички колекции от сайтове на SharePoint, вие можете да
поканите други лица до избрани части от вашия личен сайт. Можете също да
добавяте приложения, ако желаете. С използването на SharePoint, вие ще
ставате все по-уверен потребител и ще можете да изпробвате някои от поразширените функции. Ще откриете пълен списък с тези функции, като
отидете на „Настройки“, в горния десен ъгъл на екрана до името ви.
Можете да влезете в своя собствен сайт, като кликнете върху вашата
картинка в горния десен ъгъл на началната страница на Office 365. Изберете
„За мен“ от опциите, които се показват. Екранът ще изглежда подобно на този:

Фиг. 189. За мен
Можете да видите някои публикации, направени от потребители в
„Информационния канал“. Всичко това се появява като поток на активност на
личната ви страница. Актуализации на сайтове на SharePoint, които сте
последвали също се показват тук. Това е вашият собствен личен сайт на
SharePoint. Можете да използвате тази страница за споделяне на информация
за вас с колегите, да комуникирате чрез съобщения и да споделяте мисли и
писания в блог със същата тази група от колеги.
Това са някои полезни функции, които можете да използвате на личния си
сайт. Можете да поканите други потребители да разгледат някои от вашите
функции, включително вашия блог и задачи. Разгледайте командите на лявата
лента с инструменти. Първата е вашият „Информационен канал“. Това е вашият
инструмент за комуникация и свързване на страницата на личния ви сайт, където
получавате съобщения за актуализации за други сайтове на SharePoint, които
следвате. „Информационният канал“ ви държи в течение със случващото се в
сайтовете на SharePoint във вашето училище, ако сте избрали да ги последвате.
Когато кликнете върху „Последвайте“ (обозначено от стрелката на
фигура 189) на екрана се показва списък с предложени сайтове на SharePoint,
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които можете да последвате от платформата Office 365 на вашето училище.
Информационният канал е достъпен и от лентата с менютата най-горе на екрана.

Фиг. 190. Последване
Следващата функция на лявото меню е „За мен“, където можете да
добавяте вашите лични данни. Това е страницата, която виждате първо, когато
влизате в личния си сайт.
Създаване на блог
Блог е място, където можете да създадете собствен сайт на блог. С
помощта на командата „Споделяне“ в горния десен ъгъл на екрана можете
да споделите вашия блог с всеки в Office 365 платформата на вашето училище
или да го направите само с покана.

Фиг. 191. Инструменти за блог
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Менюто „Инструменти за блог“ в дясната част на екрана ви позволява
да създавате и управлявате блог публикации, да позволявате коментари от
други потребители и да категоризирате публикациите си. Можете също да
добавяте ваши снимки под това меню.
Менюто в лявата част на екрана ви предоставя допълнителни опции за
категоризиране на публикациите във вашия блог. Кликнете върху командата
„Страница“ в горния ляв ъгъл на екрана, за да се изведе лента с инструменти,
съдържаща функции, които ще ви помогнат при писането на блог публикации.
Трябва да изглежда по следния начин:

Фиг. 192. Блог
Отделете малко време, за да разгледате различните команди и опции
за вашия блог. Постепенно ще свикнете и ще станете по-уверени и по-късно
ще можете да използвате по-голяма част от функциите. Писането на блогове
е страхотен начин за споделяне на вашите мисли и възгледи, така че не
забравяйте да уведомите останалите, когато направите блог публикация като
публикувате актуализация и линк към нея в Yammer. Публикуването на блог
публикация всеки ден е добър начин да се занимавате с критичното
отразяване на ежедневната ви работа и на ученето и преподаването, които се
провеждат във вашата институция.
Възможностите за писане на блогове в SharePoint Online позволяват на
преподавателите бързо и лесно да записват своите мисли, идеи и да показват
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представително своя прогрес в сигурна среда. Можете дори да персонализирате
изгледа на блоговете, за да ги направите по-привлекателни и по-лични.

3.3.10. Създаване на общност за обучение на преподаватели
Общностите за обучение на преподаватели са отлично средство за
споделяне на добри практики и за отразяване на дейностите за обучение и
преподаване. Помислете как да се съберете с други преподаватели и да
създадете сайт в SharePoint Site, който да хоства групата. Бихте могли да
използвате моментални съобщения за настоящи или насрочени чатове за
всичко, което се отнася до вашата ежедневна преподавателска дейност.
Споделяйте ресурси и насрочвайте редовни срещи в Microsoft Teams за
контакт лице в лице. Добавете полезни ресурси към сайта, заедно с връзки
към дейностите за професионално развитие, които сте опитали. Събирането с
други преподаватели е фантастична възможност за професионално развитие,
която насърчава рефлексивната практика, самооценката и оценката от колеги
и усъвършенстване на професионализма. 25

25
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4. Онлайн презентации със Sway
4.1. Запознаване със Sway
Sway е дигитално автентично, динамично (приложимо към всеки тип
съдържание) и адаптивно приложение от Microsoft Office, което създава
интерактивни доклади, лични истории, презентации, фотоалбуми и други. То
може да създава, публикува, споделя и обновява информация; да бъде
дигитален асистент относно създаване на шлифовано, уеб ориентирано
съдържание; да бъде персонален асистент относно дизайна на поднесената
информация съобразно устройството, на което тя се представя. Най-общо
може да се създаде документ или презентация със заглавие, структуриран
текст и снимков или видеоматериал, както и да се сподели
презентацията/документът, като се изпрати на имейл или се вгради в уеб
страница. За да се види от получателя, той се нуждае само от браузър и не е
нужно да инсталира специален софтуер.
Sway е безплатно приложение за всеки с акаунт в Hotmail, Live,
Outlook.com (Microsoft Account). Става въпрос за уеб базираното приложение.
Могат да се създават по-сложни документи, с повече съдържание в Sway като
част от абонамент към Office 365, което е вече базирано на системата
Windows (Windows based).
Приложението стартира чрез кликване върху стартовото меню с
приложения (най-вляво в ъгъла горе) –
, или иконата на Office 365 – всички
приложения –
.
След това влизате във вашия акаунт с дадената ви парола и избирате
иконата на Sway. Появяват се различни шаблони за работа, като от More
templates се виждат различните предложения: блог, проект, бюлетин,
портфолио, презентация, резюме, доклад, история, обява.
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Фиг. 193. Sway
Можете да започнете да създавате Sway от съществуващ документ от
прозореца Start from a document. Чрез него внасяте съдържанието от
съществуващ файл, който селектирате и отваряте. Можете да изберете да
отворите нов празен документ чрез New blank Sway.

Фиг. 194. Празен документ
В отворената страница, най-отгоре се появява лента с инструменти, от
която чрез Storyline се добавя съдържание в документа, чрез Design се
оформя изгледът, а чрез Insert се вмъква съдържание в документа. Над Insert,
чрез Share от по-горната лента, се споделя документът, а чрез Play може да се
види как изглежда целият изготвен документ. Първият диалогов прозорец
изисква да се даде заглавие на документа (Title your Sway), като може да се
добави и фон (Background) или лого на заглавието, да се болтва (Emphasize)
или разграничи (Accent) текстът от другия текст, който следва. Може да се
създаде и връзка в документа (Link).

4.2. Основни елементи на Sway: добавяне на заглавие,
образи, текст, съдържание
Можете да добавяте ваш текст или картинка към Sway или да внесете
съдържание от други източници. The Storyline („сюжет“) е мястото, където
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пишете, вмъквате, редактирате и форматирате съдържанието, което разказва
вашата история. Съдържанието е организирано в последователен ред чрез
добавяне на карти (cards), всяка от които има типа съдържание, което ви
трябва – текст, изображения, видеа, и дори документи на Office. Редът на
картите може да бъде разбъркан по всяко време според нуждите ви. Картите
се добавят от плюсът по средата на диалоговия прозорец по-горе.
Първата карта от т.нар. „сюжет“, която се появява, е за заглавието на
документа, като то се задава след кликване върху прозореца Title your Sway.
Препоръчва се да се даде кратко, но изпълнено със съдържание описание на
това, за което ще се отнася документът. Това заглавие ще е първото нещо,
което другите ще видят, когато споделите документа по-късно.
За да добавите съдържание към вашия Sway, като текст, изображение
или видео, кликнете или посочете иконата + в края на картата, след която
искате да добавите съдържание. След това се избират текст, изображение
или видео. Също можете да влачите и пускате текст и изображения направо
във вашия сюжет (Storyline). Не преставайте да експериментирате – може да
промените реда по всяко време и да персонализирате всяка карта.

Фиг. 195. Добавяне на медия

4.3. Добавяне на съдържание в Sway
(снимки, видео- и аудиофайл) и вграждане
на съдържание (embed content)
Можете да търсите и добавяте допълнително съдържание към вашия
Sway, като изображение, което е на вашия компютър или телефон. Можете
да търсите и в интернет по-подходящо видео или изображение, което да
добавите. В лентата с инструменти най-горе кликнете върху Insert, изберете
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предпочитания източник на съдържание от менюто и напишете ключова
дума или фраза за търсене в полето Search sources.
В Sway можете да използвате съдържанието от други съществуващи
документи и файлове. Чрез внасянето на съдържание от вашите документи,
можете да го комбинирате с допълнително съдържание и мултимедия.
Можете да създадете нов Sway от внесен документ или файл или пък можете
да добавите съдържанието на документа или файла към съществуващ Sway.
Тръгва се от My Sways.

Фиг. 196. My Sways
Появява се следният екран:

Фиг. 197. Стартов прозорец на Sway
При избирането на тема се отваря прозорец, чрез който може да се
търси по тема и да се структурира дадено съдържание.
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Фиг. 198.Бутон за търсене по тема
При избирането на документ, може да се избере файл от вашия
компютър, който да бъде отворен. Добавянето на видео- и аудиофайл става
от Insert и може да е както от вашия компютър, така и от други източници в
интернет. Могат и да се търсят източници по зададена тема чрез Search
sources.

Фиг. 199. Опции
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Вграждане на съдържание във вашия Sway
Можете да вграждате съдържание като изображения, видеа,
аудиоклипове и карти от уебсайтове във вашия Sway. За целта се копира
кодът на файла, който ще се вгражда, като той може да се намери чрез
селектиране на опцията Share. Кодът трябва да изглежда подобно на този:
<iframe width="560" height="315"… </iframe>. След това се кликва върху
иконата + в края на съществуващата карта, кликва се върху Media и се избира
Embed. Вмъкнете вградения код в новата вградена карта, която се появява в
сюжета. Ако вмъквате уебадрес като вграден код, той трябва да съдържа
префикс за сигурна връзка https:// вместо http://.

Фиг. 200. Медия
Можете също да вградите Sway в съществуващ Sway. Първо отворете
Sway, който искате да вградите, след това кликнете върху иконата Share на
горната навигационна лента. Изберете Get embed code и копирайте кодът,
който се появява в диалоговия прозорец. След това отидете в Sway, където
искате да вградите съдържанието, кликнете върху иконата + в края на
съществуващата карта, след това върху Media и изберете Embed. Вмъкнете
вашия вграден код в новата вградена карта, която се появява в сюжета. Sway
поддържа вградено съдържание от следните сайтове: Microsoft Forms,
Microsoft Sway, Microsoft OneDrive (Word, Excel, PowerPoint, и PDF документи),
Microsoft Power BI, Microsoft Office Mix, Microsoft Pulse, Microsoft Stream,
LinkedIn Posts, Facebook, Google Maps, Twitter, YouTube и други.
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4.4. Създаване на текстови дизайн на Sway –
стилове, изгледи (Layouts), Preview
Ако първоначалният дизайн не ви се нрави, можете да
персонализирате изгледа. Sway ви позволява да се фокусирате върху
съдържанието на това, което създавате, като се грижи за форматирането,
дизайна и оформлението на съдържанието. Можете да запазите дизайна по
подразбиране на Sway, да изберете свой дизайн или дори да
персонализирате оформлението. За да изберете стил за вашия Sway,
кликнете върху Design от менюто и след това изберете „Стилове“ (Styles). За
да изберете произволен изглед кликнете върху бутона Remix!, докато
намерите дизайн и оформление, които ви харесват.

Фиг. 201. Стилове
Можете също да нагласяте специфична част на приложения стил, като
цвят, размер на шрифта или общата структура като кликнете върху бутона
Customize в панела със стиловете.
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Фиг. 202. Панел със стилове
Можете да контролирате как другите ще виждат и направляват вашия
Sway, след като сте го споделили, като изберете дали съдържанието ви да се
движи вертикално, хоризонтално или като презентация. Това са трите
изгледа (layouts).

Фиг. 203. Изгледи
Можете да прегледате работата си по всяко време чрез кликване върху
таба Design или Play, за да видите как ще се появи вашият Sway на другите,
когато по-късно го споделите.
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Фиг. 204. Дизайн
За да се върнете към вашия Storyline, след като сте свършили да
разглеждате, кликнете отново върху таба Storyline.

4.5. Добавяне на парола към Sway
Тази опция позволява само хора с парола да разглеждат вашия Sway.
Парола се добавя от иконата Share > More options > Require a password to view
or edit this Sway („Сподели“ > „Повече възможности“ > „Изисква парола, за да
разглежда или редактира този Sway“).

Фиг. 205. Споделяне чрез код
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В диалоговия прозорец изберете парола с поне 8 символа, включваща
число, главна буква и малка буква. Можете да изберете от две опции: парола,
която се изисква за разглеждане или редактиране (Password required to view or
edit), или парола, която се изисква за редактиране (Password required to edit).

Фиг. 206. Добавяне на парола
Когато споделяте вашия Sway, другите трябва да въведат избраната от
вас парола, за да могат да видят вашия Sway. Можете да премахнете
паролата от същата икона: Share/ More options/ Remove.

Фиг. 207. Повече опции

4.6. Споделяне на Sway
Ако искате да споделите вашия Sway с всички или само с определени хора,
кликнете върху бутона Share на горното меню и след това изберете как искате да
го споделите. Изборът ви в това меню зависи от типа акаунт, използван, за да
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влезете в Sway. Можете да изберете дали да поканите хората да гледат или да
редактират, като им изпратите такава покана.

Фиг. 208. Споделяне
Ако сте влезли от акаунта на вашата организация, Sway предлага три
нива на позволение на достъп: към определени хора или групи; към тези във
вашата организация чрез определения линк; към всеки с дадения линк.
Можете да споделите Sway и като го вградите в уебстраница на вътрешния
интранет на вашата организация или компания, като кликнете върху </> Get
embed code. В прозореца, който се показва, копирайте кода и го вмъкнете в
кода на вашата страница, след което затворите прозореца и се връщате в
Sway.

4.7. Изтриване на Sway
Можете да изтриете Sway като кликнете върху My Sways от падащото
меню в горната част на страницата.

171

Фиг. 209. My Sways
След това изберете Discover more available Sway options в горния десен
ъгъл на Sway, който искате да изтриете. Изберете опцията Move this Sway to
the Recycle Bin > Yes, delete it. Това действие премества вашия Sway в кошчето,
от което или можете да го изтриете за постоянно или да го възстановите в
рамките на 30 дни. Можете да възстановите изтрит Sway като отидете на My
Sways > изберете таба Deleted > кликнете върху полето за отметка в горния
десен ъгъл на Sway, който искате да възстановите > кликвате Restore.
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5. Управление на задачите в организацията
с Office 365 Planner
В Office 365 има редица приложения за управление на задачите,
разработени от Microsoft и от трети страни. Най-удобни за работа са
приложенията Planner и Booking. Office 365 Planner е една от скорошно
добавените функции към Office 365. Чрез нея може да създавате проекти и
задачи, да назначавате индивидуални служители или цели групи от такива. Може
да следите в реално време изпълнението – кой как се справя, докъде е стигнал и
колко му остава. Ако искате да направите Tack Tracker, за да организирате
задачите във вашата организация, може да използвате приложението Planner.
1. Влезте в съответният екип или канал на вашия Microsoft Teams и от
табовете за управление натискате бутона +, както е показано на изображението:

Фиг. 210. Още приложения
2. Намерете приложение Planner и кликнете върху него, за да го
добавите към табовете.

Фиг. 211. Приложение Planner
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3. В диалоговия прозорец на Planner създайте нов план – може да го
кръстите „Задачи“, и натиснете Save.

Фиг. 212. Добавяне на план
4. След като се добави към табовете, може да започнете да поставяте
задачи.

Фиг. 213. Добавяне на задача
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Може да организирате задачите си по метод Kanban, както е показано
на фигура 214. Чрез бутона, маркиран на фигурата с позиция 1, можете да ги
групирате по напредък. В този случай задачите се поставят от мястото,
маркирано със стрелка, и те остават в колона 2 („Нестартирани“). Когато
даденият изпълнител започне да работи по задача, я хваща и издърпва в
колона 3 („В ход“), след като я изпълни, я плъзга в колона 4 („Изпълнени
задачи“). От позиция 5 „Диаграми“ може да видите отчет за тяхното
изпълнение както по видове, така и поименно. От „График“, маркиран с
позиция 6, може да видите как са разположени в „Календара“.

Фиг. 214. Дъски
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6. Работа с формуляри Microsoft Forms
Microsoft Forms е приложение, с което лесно се подготвят електронни
тестове, анкети, въпросници и формуляри за гласуване. Може да се попълва
от всякакви устройства и предоставя обратна връзка за оценка на резултатите
от предоставящия. Едно от неговите предимства е, че резултатите могат да се
видят веднага, в реално време.
За да отворите това приложение, от Office 365 натиснете Forms.
Отворилият се прозорец ви дава възможност да колекционирате вашите
формуляри, тези, споделени с вас, или формуляри на групата (подчертани в
червено на фигура 215). За да създадете нов формуляр, натиснете бутона,
показан със стрелка на фигура 215, след като отидете в съответната група.

Фиг. 215. Нов формуляр
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След като създадете бланка за нов формуляр ще видите следния
прозорец. Има място, където да напишете въпрос – 1, а отдолу може да
добавяте колкото искате отговори – 2. Можете да присъждате точки, за да
сметне формата крайния резултат събрани точки от теста. Има и плъзгащи
бутони, които дават възможност да предоставяте по няколко отговора и да се
маркират като задължителни. След като се попълни и изпрати въпросникът с
бутон „Подай“, този, който го е направил, може да види резултатите от
„Отговори“ (маркирано на фигура 216 с цифрата 3).

Фиг. 216. Създаване на анкета
За да изпратите формуляра на вашите обучаеми, първо трябва да им го
споделите. Това може да стане в групата или като натиснете бутона
„Споделяне“ в горния десен ъгъл.
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Фиг. 217. Връзка за споделяне
Системата ще ви предложи линк, който може да копирате и изпратите
по пощата.

Фиг. 218. Преглед на резултатите
След като кликнете на раздел „Отговори“, ще видите възможност да
изтеглите резултатите от гласуването или попълването на теста във формат
Excel. Системата ще ви предостави отчет кой в колко часа е започнал и
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завършил попълването на формуляра и как е гласувал или отговорил на всеки
един въпрос.
От трите точки над бутона за Excel (показано на фигура 217) имате
възможност да отпечатате резюме и да го приложите към вашият протокол
или да създадете връзка, с която да покажете резултатите на обучаемите.
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7. Инструмент за анализи Power BI
Microsoft въвежда идеята за самоподдържащи се бизнес проучвания
или Self-Service Business Intelligence (BI) през 2009 г., обявявайки Power Pivot
for Microsoft Excel 2010. Прилагането на новата технология не е много
широко. Microsoft събира обратна връзка от потребители, работи върху
липсващите елементи и създава версията Power BI. Power BI е еволюция на
софтуера, наличен преди това в Excel: Power Pivot, Power Query, Power View.
Power BI дава възможност за качване на данни, правене и споделяне на
доклади, визуализация при анализа на данни, актуализиране на данните. 26
Power BI е създаден от Microsoft през 2015 г. Страницата е
www.powerbi.com. От тази страница може да се избере или Power BI Desktop
for Windows, или само Power BI. Първото е приложение на Windows, което
действа на вашия компютър, а второто е облачна услуга, използвана през уеб
браузъра. Двата инструмента се допълват като първият е предназначен за посложни задачи, а вторият се препоръчва за начинаещи.
Трябва ви само валиден имейл адрес и абонамент за Microsoft Office 365, за
да получите достъп до Power BI. Ако не притежавате абонамент, трябва да се
регистрирате, а услугата е безплатна. Ето как изглежда примерна начална страница
на Power BI след влизане с акаунт при служебен абонамент за Microsoft Office 365:

Фиг. 219. Power BI
26

Ferrari, Alberto, Marco Russo. Introducing Microsoft Power BI, 2016, Microsoft Corporation.
http://download.microsoft.com/download/0/8/1/0816F8D1-D1A5-4F60-9AF5BC91E18D6D64/Microsoft_Press_ebook_Introducing_Power_BI_PDF.pdf [прегледан на 21.04.2020 г.]
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Работата започва с качване на данни в Power BI, като например таблица
на Excel чрез бутон Get Data. Порталът Power BI е организиран в панели, като
в лявата част на екрана е панелът My Workspace, в който има графични
панели (dashboards), доклади (reports) на база качените данни, източници на
данни (datasets). Целта на Power BI е да вникне в данните. Започва се с
източник на данни, след това се прави доклад от данните и накрая се
организират визуализации на докладите в графични панели.
Автоматично доклади могат да се представят чрез natural-language
queries или чрез Quick Insights. В първия случай се задават въпроси чрез
прости команди на английски език без нужда от специален код. Във втория
случай се прави търсене в източника на данни за интересни повторяемости и
се показва списък с графики, чрез които се разбират данните с помощта на
сложни алгоритми. При ръчното създаване на доклад се започва от бутона
Dataset, избират се полетата, които искаме да се покажат в доклада.
Докладите в Power BI са интерактивни за разлика от тези в Excel. Всяка
визуализация може и да е филтър като това поведение се нарича визуално
взаимодействие.
Power BI е облачна услуга, която предоставя инструменти за анализ на
данни и вникване в цифрите. Чрез докладите се създават визуализации,
които могат да се свържат чрез визуални взаимодействия, а графичният
панел е сбор от визуализациите и/или докладите. Можете да създавате
визуализации и като използвате natural-language queries, Quick Insights или
„Пълни доклади“. Визуалните взаимодействия стават само в доклад. Могат
да се приложат филтри – визуални или статични, като вторите могат да се
запазват като част от доклада.
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8. Сигурност с Microsoft Office 365
Сигурността на вашата информация в Office 365 включва:
 защита на вашите работни устройства;
 защита на вашите лични данни и пароли;
 защита на вашите файлове.

8.1. Защита на вашите работни устройства
Операционната система на Windows 10 има вградена Windows Security,
която включва модерна антивирусна защита Windows Defender Antivirus. Тя е
напълно съвместима с разработената от Microsoft Office 365, с което вашето
устройство и вашите офис приложения ще бъдат активно защитени от всички
видове заплахи. В допълнение Windows Security осигурява автоматично
сваляне на актуализации в реално време на системни и офис пакети, което ви
дава гаранции при поява на нови заплахи. Можете да персонализирате
начина на защита на вашето устройство, като за целта изберете
Start > Settings > Update & Security > Windows Security . След това изберете
характеристиката, която ви трябва.
Windows Security предоставя следните възможности: защита срещу
вируси и заплахи. защита на вашия акаунт, защита на защитни стени и мрежа,
контрол върху приложения и браузър, сигурност на устройството, работа и
надеждност на устройството, възможности, свързани с вашето семейство.
Иконите за статута показват вашето ниво на защита:
 Зелено означава, че вашето устройство е достатъчно защитено и
няма препоръки за действие относно защитата.
 Жълто означава, че има препоръки относно защитата ви.
 Червеното е предупреждение, че нещо се нуждае незабавно от
вниманието ви.
Когато сте притеснени за рискове относно специфичен файл или папка,
можете да кликнете с десен бутон върху файла или папката във File Explorer и
след това да изберете „Сканирай“ (Scan with Windows Defender). Ако
подозирате, че има зловреден софтуер или вирус на вашето устройство, трябва
веднага да направите бързо сканиране – Start > Settings > Update & Security
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> Windows Security, и след това Virus & threat protection, изберете „Бързо
сканиране“ (Quick scan) и Scan now. Ако нямате нищо спешно, можете да
поискате да прегледате по-обстойно вашето устройство с усъвършенствано
сканиране или да планирате сканиране в удобно за вас време.
Когато работите на споделен компютър, влизайте в Office 365 от
инкогнитен браузър и никога не запомняйте паролата си в брузъра.
Добри практики за защита от вируси
 Поддържайте вашите актуализации чрез Windows Update.
 Сваляйте файлове на вашето устройство само от проверени сайтове.
 Внимавайте с нежелани прикачени файлове или хиперлинкове в
имейли.
 Използвайте най-новите софтуери за защита на вашите системи.
 Поддържайте архиви на вашите данни и ги тествайте редовно.

8.2. Защита на вашите лични данни и пароли
Вашата неприкосновеност в интернет зависи от способността ви да
контролирате както личната информация, която предоставяте, така и кой има
достъп до нея, в това число и приложенията на Office 365.
Видове чувствителна информация, която може да е изложена на риск, са
вашият IP адрес, имейл, физическо местоположение, домашен или служебен
адрес, кредитни карти, пароли, имена и ЕГН. Това може да се случи при създаване
на онлайн акаунт, извършване на онлайн покупка, регистрация, участие в
допитване, разтоварване на безплатен софтуер, сърфиране в мрежата, използване
на приложения, публикуване на снимки или статуси в социалните мрежи.
Препоръки при споделяне на информация онлайн:
 Прочетете политиката за сигурност на съответната страница.
 Не предоставяйте повече информация от необходимото.
 Разумно подбирайте приятелите си в социалните мрежи.
 Изберете правилно колко публичен искате да е вашият профил или блог.
 Периодично преглеждайте какво другите пишат за вас в блогове и
социални мрежи.
Защита на вашите пароли
Един от най-важните начини да гарантирате сигурността на вашия
акаунт в Office 365 и вашето онлайн взаимодействие е защитата на вашите
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пароли. Добрата новина е, че защитата им е изцяло под ваш контрол –
просто трябва да създадете силни пароли и да ги пазите в тайна. Вижте на
какви изисквания трябва да отговаря вашата парола:
 да бъде минимум 8 символа, като е препоръчително дори да е над
12 и повече символа;
 да включва комбинация от главни и малки букви, числа и символи;
 да не е дума, която може да се намери в речник;
 да не е име на личност, продукт или организация;
 значително да се отличава от предишните ви пароли;
 лесна за запомняне от вас, но трудна за другите.
Пазете паролите си тайни
 Не ги споделяйте.
 Не ги изпращайте по имейл или съобщение.
 Използвайте уникална парола за всеки сайт или отделно
приложение.
 Ако не искате да запомняте много пароли, можете да използвате
мениджър на паролите, който автоматично да ги актуализира.
 Не запазвайте парола върху устройството, за което е предназначена.
 Записвайте ги само на сигурни места, където не могат да бъдат
намерени.
 Променяйте незабавно паролите на акаунти, които смятате за
компрометирани.
 Не въвеждайте паролите си на ненадеждни устройства, които са
споделени или публични. Не запазвайте паролите си на споделени или
публични компютри.
 Използвайте многофакторната верификация – например изискваща
верификация и с парола, и с ПИН, за да засилите нивото на сигурност
Внимавайте да не разкривате вашите пароли пред никого.

8.3. Защита на файлове и комуникация
Office 365 ви дава инструменти за запазване на вашата информация
сигурна и лична, както и начини да възстановявате вашите файлове от
злонамерени атаки или случайно изтриване. При работа с OneDrive можете да:
 актуализирате достъпа до вашите файлове и папки, да видите, с кого
са споделени, да спрете да ги споделяте, да промените или изтриете
паролите за тях;
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 възстановите целия OneDrive;
 използвате парола, за да не могат другите да отварят или
модифицират ваши документи;
 криптирате вашите имейл съобщения, така че да са четими само от
получателя;
 добавите дигитален подпис към вашия имейл, за да е сигурен
получателят, че вие сте ги подписали;
 възстановявате изтрити файлове и папки в OneDrive.
Как OneDrive защитава вашите данни в облака
Вие сте собственик на вашите данни в OneDrive и отговаряте еднолично
за тях. За да защитите вашите файлове, можете да:
 създадете силна парола;
 направите акаунта си по-сигурен, като добавите към него телефонен
номер, алтернативен имейл, въпроси и отговори за сигурност;
 използвате двуфакторна верификация, изискваща код за сигурност,
като вторият фактор се предоставя чрез съобщение в мобилно устройство;
 задействате криптиране на мобилните си устройства в случай, че ги
загубите или някой ги открадне;
 се абонирате за нюзлетъра на Microsoft 365, което ви дава
допълнителна защита.
Microsoft постоянно инвестира в системи за контрол на достъпа,
системи за мониторинг на сигурността, обучение на персонала и в наймодерните облачни сървъри, които се намират на територията на
Европейския съюз. Данните се кодират при качване и се пазят в поне два
региона, отдалечени един от друг в случай на настъпване на природно
бедствие или загуби в даден регион. Всичко това прави Office 365 найсигурната система за работа и съхранение на файлове в света.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Полезни инструменти
 Ръководство за бърз старт в Системата за академична комуникация
на Военна академия „Г. С. Раковски“
 Видео „Как да планираме лекция или събитие с примерна
организация на учебния процес в катедра „Логистика“ на факултет
„Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“
 Видео презентация „Как да спрем възможността участниците в
срещата да записват видео с лекцията?“
 Видео ръководство за работа с Microsoft Teams на Министерство на
образованието и науката в YouTube
 Witeboard.com – изчистена бяла дъска без регистрация
 Awwapp.com – още една бяла дъска без регистрация, която
позволява вграждане на презентации и създаване на групи
 Online Skype – платформа за работа на нерегистрирани потребители,
която не изисква инсталация на софтуер и дава възможност за работа в стая
до 50 потребителя онлайн, които дори може да влязат анонимни.
 Zoomit – много лек инструмент за технически презентации, с който
може да увеличавате (Ctrl+1) определени зони на екрана или да рисувате и
пишете (Ctrl+2) по него, докато показвате различни уебсайтове или
презентации.
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 MIRO Real time board – това е може би най-добрата безплатна бяла
дъска. Изисква регистрация на преподавателя, но има мисловни карти,
диаграми и още много възможности, с които да занимавате обучаемите
 FBDownloader – изтегля видеоклипове от Facebook
 Видео уроци за работа Microsoft Teams и Microsoft Forms.
 Уроци за OneDrive на Microsoft – https://support.office.com/enus/article
 Видео курс за работа с Teams в сайта на Microsoft
 Клип за представяне на Microsoft Teams на английски език със
субтитри на български език
 Клип на руски език – https://www.youtube.com/watch?v=gEi2Gcvh3NI
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Приложение 2

Речник
ТЕРМИН

ОБЯСНЕНИЕ
Назначаването на тези разрешения на потребителите им

Администраторски

дава възможност да обезпечат нови потребители, да сменят

права

и назначават пароли и да настройват сайтове в рамките на
вашето учреждение.
Comma Separated Values (стойности, разделени със запетая)
е текстови файл, който може да бъде отворен с всеки

CSV файл

редактор на работни таблици или текст
(текстообработваща програма).
Това е страницата, която съдържа всичките командни

Работно табло

и функционални връзки, бутони, икони и раздели.
Вашият домейн е персонализираният уебадрес, регистриран

Домейн

за вашето образователно учреждение. За притежаването
на домейн има годишна такса.
Меню, което се отваря, когато кликнете върху даден бутон,

Падащо меню

икона или раздел, и показващо серия от опции, от които да
си избирате.
Система или устройство за сигурност, което предотвратява
достъпа на външни лица до частна система. Това биха могли

Защитна стена

да бъдат собственият ви компютър или вътрешна мрежа,
например на работа.
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ТЕРМИН

ОБЯСНЕНИЕ
Подреждането на данни по определен начин,

Форматиране

Доставчик
на хостинг услуга

Икона

ISP

за да могат да се показват правилно в конкретен файл.
Компанията, която хоства вашето уеб пространство
и предоставя вашия домейн. Обикновено за тази услуга
се плаща месечна такса.
Символ или представяне, обозначаващи специфична
функция.
Доставчик на интернет услуга
Таен код, който се изисква всеки път, когато влизате

Парола

в Office 365. Той е уникален за вас и трябва да е известен
само на вас.
Това са нивата на права и отговорности, които назначавате на
потребителите си, като например дали могат потребителите

Разрешения

да променят пароли и да настройват собствените си
пространства в рамките на арендата
на вашето учебно заведение.
Това е друго име за пакет с инструменти,

Платформа

Портал

като например Office 365.
Уебстраницата, от която влизате в Office 365.
Различните инструменти, които се предлагат за ползване

Услуги

от портала на Office 365.
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ТЕРМИН

ОБЯСНЕНИЕ
Компютърен файл, използван предимно за счетоводство,

Работна таблица

при който числата са подредени в мрежа от редове и колони.
Връзка към страница, функция или инструмент,
която често изглежда като физическите раздели,

Раздел

използвани като разделители във файлове
или в края на картонена папка.
Това е пространството, което заема вашето образователно

Аренда

Лента с
инструменти

учреждение в рамките на екосистемата на Office 365.
Вертикално или хоризонтално подредена линия
с командни бутони, раздели или икони.
Това е името, с което ще бъдете видими пред другите

Потребителско име

потребители в рамките на Office 365.
Потребители са хората, които ще могат да използват вашата

Потребители

аренда в рамките на Office 365.
Това е процесът за проверка на вашия домейн

Верификация

от Microsoft – дали е свързан към автентично образователно
учреждение или организация, или е използван от тях.
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РЕЦЕНЗИЯ
на професор д.н. инж. Митко Стойков за учебник
„Работа с Microsoft Office 365 в учебния процес“ с автори
полк. доц. Петко Димов и д-р Христина Добрева
Съвременното общество навлиза с висока скорост в епохата на
дигиталното поколение и онлайн обучението с иновативни технически
средства, като Office 365, ще заема все по-голяма роля в нашия живот.
Последната криза, която ни принуди да работим и преподаваме в условия на
пандемия COVID-19, показа нуждата от подобни умения в учебния процес.
Това потвърждава актуалността на настоящия учебник „Работа с Microsoft
Office 365 в учебния процес“.
Авторите доцент д-р Петко Димов и асистент д-р Христина Добрева са
избрали форма на електронен учебник за научно-експертно популяризиране
на свята работа по проект „Система за академична комуникация на Военна
академия „Г. С. Раковски“, реализирана на основа на уебсайта на Военна
академия, в който се интегрират приложенията на Microsoft Office 365
Education и системата за дистанционно обучение на основата на Blackboard
Learn, както и редица други полезни подсистеми.
В учебника е направено кратко въведение, като са разгледани
основните положения, глобалните изисквания при въвеждане на системата и
технически изисквания за работа с Office 365. След това съдържанието на
учебника е организирано по различните приложения, като Microsoft Teams,
Outlook, Planner, Yammer, OneDrive, SharePoint, Sway, Forms, Power BI и дори е
обърнато внимание на сигурността и защита на данните при работа с
Office 365.
Особено внимание е отделено на функционалните начини, по които
може да се използват съответните инструменти за комуникация, съвместна
работа с документи, подготвяне на презентации, планиране на задачи,
създаване на формуляри и тестове, научни анализи, създаване на виртуална
класна стая и всичко необходимо за провеждане на качествен учебен процес.
При написване на учебника авторите са използвали съвременни
технически документи и официалните ръководства на Microsoft, които богато
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са илюстрирали със снимков материал от реална работа със системата за
академична комуникация на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Добро впечатление правят както пълното познаване и прилагане на
методите и средствата в това направление, така и липсата на претенции за
абсолютна изчерпателност, пълнота и завършеност на изготвените препоръки
и начини за работа с Office 365. Напротив, авторите навсякъде подчертават,
че същите следва непрекъснато да бъдат развивани и усъвършенствани в
съответствие с новопоявилите се тенденции за работа в онлайн среда.
Учебникът е написан на достъпен, литературно правилен език,
изпълнен с технически термини. Той съдържа както теоретични постановки,
така и много практически примери, показващи как посредством достъпните
инструменти и офис приложения да бъде проведено дистанционно и онлайн
обучение в реална среда. Също така с помощта на Office 365 може да се
улесни работата на администрацията, особено в условията на изолация и
пандемия от COVID-19.
Използват се някои чуждици от областта на информационните системи
и компютърните мрежи, получили гражданственост у нас. Считам, че това
няма да представлява проблем за евентуалните читатели и обучаеми.
Учебникът може да се използва не само в курсовете за работа със
системата за академична комуникация, но и за повишаване качеството на
учебния процес от преподавателите, слушателите и студентите от Военна
академия „Г. С. Раковски“.
Считам, че предложеният електронен учебник ще подпомогне,
стимулира и способства за изграждане на съвременни дигитални
компетенции на работещите експерти и обучаващите се в областта на
информационната и националната сигурност.
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РЕЦЕНЗИЯ
на полк. доц. д-р Иван Христозов за учебник
„Работа c Microsoft Office 365 в учебния процес“ с автори
полк. доц. д-р Петко Димов и асистент д-р Христина Добрева
Учебникът е обобщен опит на авторите от работата им по изграждане и
поддържане на Системата за академична комуникация и по осигуряване на
провеждането на неприсъствен учебен процес във Военна академия
„Г. С. Раковски“ на базата на Office 365 Education. Безспорно това е актуален
проблем, а учебникът може значително да улесни дейността на
преподавателите, обучаемите и администрацията не само във Военната
академия, а и във всички учебни заведения у нас, които използват облачната
платформа Office 365 Education.
Без да претендира за абсолютна изчерпателност, книгата обхваща един
необходим за начало и достатъчен за сериозна работа обем от информация
за запознаване с и използване на различните приложения на Office 365
Education. Организирана е така, че да бъде справочник и отделните раздели
да помагат при работа с: инструменти за комуникация – Microsoft Teams,
Outlook и Yammer; за създаване и организиране на дисково пространство с
OneDrive, обработка на документи, таблици, презентации и организиране на
ресурси – съответно с Word Online, Excel Online, PowerPoint и OneNote, и
съвместна работа с тях в корпоративна среда на основата на Share Point; за
управление на презентации със Sway; за управление на задачите с Office 365
Planer; за работа с формуляри Microsoft Forms; за извършване на анализи с
Power BI и за защита на работните устройства и личните данни в интернет.
По обхванатата от книгата тематика има много учебни помагала и
фирмена документация. Тук те са използвани от авторите и са допълнени с
примери от реална работа с изградената система за академична
комуникация на Военна академия „Г. С. Раковски". По този начин е намерено
равновесие между сложността на материята и общодостъпния начин на
представянето и използването ѝ. С прости и ясни инструкции в книгата се
обяснява какво трябва да се знае, за да се изпълни дадена задача, и са
описани стъпка по стъпка необходимите за това действия. Така освен
придобиване на знания за работа със съвременните продукти на Microsoft у
читателя се изграждат и умения за работа с тях.
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Учебникът може да се използва в курсове за работа със системата за
академична комуникация или самостоятелно за изучаване на програмите и
различните елементи на Office 365 Education. Той ще подпомогне
преподавателите, обучаемите и администрацията както в редовното, така и в
дистанционно и онлайн обучение и ще допринесе за повишаване качеството
на учебния процес.
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