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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Blahopřejeme! Jste administrátor služby Microsoft Office 365 od Vodafonu. 

Vytvořili jsme příručku, která vás provede těmito tématy:

1  Úvod do služby Microsoft Office 365

2  Začínáme

3  Nastavení 

4  Nastavení jednotlivých produktů

5  Správa služeb po uvedení do provozu

6  Další zdroje

7  Dostupná podpora

Vítejte ve službě  
Microsoft Office 365 
od Vodafonu
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Vítejte ve službě 
Microsoft Office 365 
od Vodafonu
Jak tuto příručku 
používat

Jak tuto příručku používat 

Témata jsou logicky řazena podle toho, jak budete do ovládání služby pronikat. Od nastavení po správu. Buď můžete postupovat podle 
doporučeného pořadí, nebo rovnou přejít k jednotlivým tématům, která vás zajímají. 

Kruhová grafika v příručce označuje, které téma právě studujete. 

 
 Nabídneme vám mnoho praktických tipů pro usnadnění práce.

Podnikání 
bez hranic
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Proč pracovat s Microsoft Office 365? 

Služba Microsoft Office 365 od Vodafonu umožňuje každému pracovat, jak chce, a především potřebuje. Je natolik univerzální a flexibilní,  
že se přizpůsobí jakýmkoli nárokům. Proto dokáže uspokojit soukromé uživatele a malé firmy i středně velké či opravdu velké společnosti. 

Zpřístupní vám produkty značky Microsoft, které už většinou znáte. Je spojená s rychlým, spolehlivým a bezpečným připojením  
od Vodafonu. Umožní vám tak pracovat kdekoli a na jakémkoli zařízení. 

Služba Microsoft Office 365 od Vodafonu je flexibilní řešení, které podnikům umožňuje užívat jak všechny produkty Microsoft,  
tak jenom vybrané.

Úvod do služby 
Microsoft Office 365

TIP 

Další informace o Microsoft Office 365 

od Vodafonu získáte na:  

www.vodafone.cz/kancelar-online/.

     F
ixed and mobile connectivity from Vodafone

Total peace of mind 
Enhanced security 
protecting  your files, 
devices and users 

A hosted cloud solution 
Always working with the 
very latest software versions

Enhanced business mobility
Easy and secure access  
on many devices 

Lync Online 
Collaborate easily in 
real time

Exhange Online 
Enterprise-grade email 
and shared calendar 

Office 365 ProPlus 
Access the latest versions 
of Office tools including: 
Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint and 
One Note

Seamlessly connectivity
Fast, reliable and secure 
connectivity from 
Vodafone

One supplier 
One contact and predictable,  
monthly, per-user costs

SharePoint Online 
Collaboration and 
knowledge-share on 
the move 
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Přihlaste se k Microsoft online portálu

Online portál společnosti Microsoft je branou k online službám a uloženým informacím. Výchozí stránka poskytuje správcům a uživatelům přístup 
k funkcím a datům. 

URL         https://login.microsoftonline.com 

Použijte uživatelské jméno a heslo, které jste dostali od společnosti Vodafone při zakoupení služeb Microsoft® Office 365. Po prvním přihlášení 
budete požádáni o změnu hesla. Když se zobrazí obrazovka s řídicím panelem, je zjevné, že přihlášení proběhlo úspěšně.

TIP 

Přihlašovací odkaz si uložte pro 

další přístupy. Přihlašovací údaje 

administrátora jsou stejné jako jeho 

uživatelské jméno a heslo.

Začínáme 
První přihlášení
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Seznamte se s online portálem společnosti Microsoft   

Seznamte se s funkcemi na výchozí stránce. Můžete z ní přecházet do různých oken, ve kterých je možné spravovat domény, monitorovat 
službu a nastavovat ji jednotlivým uživatelům podle jejich přání a potřeb. 

Na výchozí stránce online portálu společnosti Microsoft je pět zón:

1.   Vítejte ve službě Office 365 
Odkazy vám pomůžou seznámit se s produktem. Při prvním přihlášení uvidíte: 

2.   Řídicí panel 
Poskytuje přístup ke klíčovým funkcím potřebným ke správě služby.

3.   Přehled služby 
Aktuální stav všech služeb. 

4.   Panel nástrojů 
Přístup ke každodenně používaným aplikacím. Hlavní navigační podokno uživatelů.

5.   Zkratky a zdroje 
Zóna hledání v nápovědě a komunikace s ostatními uživateli služby Office 365. Přístup k administrátorským zkratkám a zdrojům.

URL  https://portal.microsoftonline.com

TIP 

Pro návrat na online portál Microsoft  

z jakékoli obrazovky klikněte na  

Admin > Office 365.

Začínáme
Seznámení  
s online portálem  
Microsoft Office 365

Pozn.: K administrátorským funkcím mají přístup pouze administrátoři.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Jak nastavit službu Microsoft Office 365 od Vodafonu? V pěti krocích:

1. krok – specifikace názvu domény a potvrzení vlastnictví,   

2. krok – přidání uživatelů a přidělení licencí, 

3. krok – nastavení účelu domény a konfigurace systému názvu domén (DNS), 

4. krok – import uživatelských dat (volitelné), 

5. krok – používání služeb. 

Kroky k nastavení služby 

K nastavení služby Office 365 je zapotřebí pěti kroků, které jsme vyjmenovali v předchozím textu. Teď se na ně podívejme detailněji. 

URL  Online portál Microsoft > Nastavení

 

Pokročilá nastavení

Pokud to potřeby vaší firmy vyžadují, budete muset provést pokročilejší nastavení. Zda je to nutné, zjistíte na webové stránce Microsoft TechNet: 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852466.aspx,
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852483.aspx.

Také se můžete obrátit na svého zástupce ve Vodafonu.

Nastavení služby

TIP 

Průvodce online nápovědou

Při nastavování vám pomůže nápověda, 

která se objevuje v rámci portálu. 
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Specifikace názvu domény a potvrzení vlastnictví

Chcete-li, aby vaše e-mailová adresa a webová stránka obsahovaly název firemní domény, můžete ho ke službě připojit.  

Pokud zatím doménu nevlastníte, nevadí. Obraťte se na některého z mnoha poskytovatelů. Jakmile dostanete potvrzení o přidělení domény  
a schválení jejího názvu, ve službě Office 365 si ji snadno nastavíte. 

Online průvodce vás povede:

URL  Online portál Microsoft > E-mailová adresa > Potvrzení, že vlastníte adresu mojespolecnost.com

Nastavení služby 
1. krok 

TIP 

Všechny změny, které průvodce 

uvádí, je nutné provést na stránce 

poskytovatele domény.

Potvrzení vlastnictví domény může 

trvat až 72 hodin.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Přidání uživatelů a přidělení licencí 

Vytvořte komunitu firemních uživatelů. Tedy osob ve vaší společnosti, které budou užívat Office 365. Můžete přidávat nové uživatele, mazat 
stávající, nastavovat hesla a přidělovat licence. Také můžete přidat hromadné uživatelské účty – včetně podrobností o uživatelích – pomocí 
souboru ve speciálním formátu zvaném (.csv).

URL Online portál Microsoft > Nastavení > Přidání uživatelů a přidělení licencí

Přidání administrátorů
V závislosti na velikosti firmy bude možná zapotřebí přidat několik administrátorů s různými úkoly. K dispozici jsou čtyři administrátorské role.

URL Online portál Microsoft > Uživatelé a skupiny > Volba uživatelského jména > Nastavení

Nastavení služby 
2. krok 

TIP 

Doporučujeme určit více globálních 

administrátorů, aby se mohli  

v nepřítomnosti zastupovat.

Globální administrátor: Přístup ke všem 
administrátorským funkcím. Přidělování dalších 
administrátorských rolí. Globální administrátor je také 
administrátorem služby SharePoint Online.

Administrátor hesel: Resetování hesel uživatelů  
a vlastního. Monitorování stavu služby.

Servisní administrátor: Monitorování stavu služby.

Administrátor správy uživatelů: Resetování hesel. 
Monitorování stavu služby. Správa uživatelských účtů  
a skupin. Bez možnosti smazat globálního administrátora 
či vytvářet další administrátorské role.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Nastavení účelu domény a konfigurace systému názvu domén (DNS)  

Dalším krokem je volba názvu domény, kterou chcete použít pro určité účely, a vytvoření systému názvů domén. Ověřené domény mohou 
plnit různé úkoly. Záleží na vás, jaké jim přidělíte. Pro jejich aktivaci proveďte změny DNS záznamů svého poskytovatele. Poslouží vám k tomu 
informace, které najdete v průvodci. 

URL  Online portál Microsoft > Nastavení > Nastavení účelu domény a konfigurace DNS  

TIP 

Není problém aktivovat podniku 

několik domén různých jmen. 

Nastavení služby 
3. krok 
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Import uživatelských dat (volitelné) 

Pravděpodobně vás čeká import již existujících uživatelských údajů do nové služby (soubory e-mailů, záznamy v kalendáři a seznamy kontaktů). 
Můžete si vybrat hned ze tří možností, jak to udělat.

URL Online portál Microsoft > Nastavení > Import uživatelských dat (volitelné)

Nastavení služby 
4. krok 

TIP 

Při velkých objemech dat zvažte 

provedení krokové migrace Exchange. 

Je možné synchronizovat lokální 

aktivní adresář a adresář v cloudu.  

Viz Online portál Microsoft > Uživatelé 

a skupiny > Klikněte na položku 

Nastavení synchronizace aktivního 

adresáře.

Migrace poštovních schránek IMAP – IMAP – protokol přístupu 
k internetovým zprávám (Internet message access protocol, IMAP) 
je protokol pro přijímání e-mailů. 

Import e-mailů ze souborů PST uživatelů – Osobní složka 
(Personal Storage Table, PST) je otevřený formát soukromých 
souborů používaný k uchovávání zpráv, událostí v kalendáři  
a dalších položek v rámci softwaru Microsoft. Soubory PST můžete 
prohledávat a importovat je pomocí souborů ve formátu hodnot 
oddělených čárkou (comma separated values, csv).

Použití přechodové migrace Exchange – Můžete importovat 
data ze stávajícího administrátorského střediska Exchange.

Migrace poštovních schránek IMAP: Protokol přístupu  
k internetovým zprávám (Internet message access protocol, IMAP) 
je protokol pro přijímání e-mailů. 

Import e-mailů ze souborů PST uživatelů: Osobní složka 
(Personal Storage Table, PST) je otevřený formát soukromých 
souborů používaný k uchovávání zpráv, událostí v kalendáři  
a dalších položek v rámci softwaru Microsoft. Soubory PST můžete 
prohledávat a importovat je pomocí souborů ve formátu hodnot 
oddělených čárkou (comma separated values, csv).

Použití přechodové migrace Exchange: Můžete importovat data 
ze stávajícího administrátorského prostředí Exchange.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Nastavení služby 
5. krok 

Používání služeb 

Postupujte podle pokynů a vaši uživatelé mohou se službou okamžitě pracovat. Jde o poslední krok zahajovacího nastavení. 

URL Online portál Microsoft > Nastavení > Zahájení používání služeb 



14

Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Abyste službu Microsoft Office 365 plně využili, upravte si nastavení jednotlivých aplikací 
přesně podle firemních potřeb.

•  Microsoft® Exchange Online

•  Microsoft® Lync Online

•  Microsoft® SharePoint

Mějte však prosím na paměti, že si vaše společnost možná nezakoupila práva na používání všech výše uvedených produktů.

Pozn.: Pro službu Office nejsou k dispozici žádné možnosti individuálního nastavení.

Individuální nastavení 
pro jednotlivé 
produkty
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte, které služby lze individuálně upravit a aktivovat je v Microsoft Exchange Online

Microsoft Exchange Online je zasílání zpráv založené na „cloudovém“ principu. Rozšiřuje například možnosti přístupu k e-mailům, kalendářům, 
kontaktům a úkolům. Dostanete se k nim z jakéhokoli počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení s internetem. 

URL  Online portál Microsoft > Admin > Exchange

Individuální nastavení 
pro Microsoft® 
Exchange Online 

Příjemci: Můžete určovat uživatelské skupiny, poštovní schránky, kontakty a další. 

Povolení: Lze přidávat, upravovat a konfigurovat role a předpisy.  

Správa shody: Povoleno vyhledávat v poštovních schránkách e-maily a zprávy obsahující specifická 
klíčová slova. 

Organizace: Můžete umožnit sdílení informací v kalendáři, a to jednotlivcům, skupinám i celému podniku.

Ochrana: Máte možnost provádět řízení malwaru, připojení a filtrů obsahu.

Zacházení s e-maily: Můžete definovat pravidla práce s e-maily. 

Mobilní zařízení: Můžete určit pravidla přístupu z mobilních zařízení a předpisy pro poštovní schránky. 

Veřejné složky: Máte možnost spravovat veřejné poštovní schránky a složky.

UM: Můžete řídit sjednocené posílání zpráv (Unified Messaging, UM) svého podniku.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte, jak co nejlépe využívat službu Lync, a zajistit tak, aby uživatelé získali bezproblémovou 
komunikační službu

Microsoft Lync Online je nástrojem vnitropodnikové komunikace. Eviduje například prezenci, zajišťuje zasílání rychlých zpráv (Instant 
messaging, IM) a audio a videohovory z počítače na počítač. 

URL  Online portál Microsoft > Admin > Lync

Individuální nastavení 
pro  
Microsoft® Lync Online

Uživatelé: Můžete řídit, jakým způsobem a s kým uživatelé 
komunikují. 

Organizace: Možnost definovat, jakým způsobem se informace  
o přítomnosti uživatelů zobrazují, a aktivovat oznámení o příchozích 
instantních a hlasových zprávách Lync.

Telefonické konference: Lze nakonfigurovat telefonické 
konference. (Je nutné nastavit účet u kvalifikovaného 
poskytovatele hlasových konferencí Lync Online.)

Pozvání na meetingy: Můžete individuálně upravit pozvání tak, 
aby zahrnovala logo, URL organizace a právní náležitosti.
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte více o nastaveních dostupných ve službě SharePoint 

SharePoint je integrované řešení podporující týmovou spolupráci. V rámci podniku i externě je tak možné sdílet zdroje a další informace. 

URL  Online portál Microsoft > Admin > SharePoint

Individuální nastavení 
pro Microsoft® 
SharePoint Online

Kolekce stránky: Skupina souvisejících soukromých nebo externích webových stránek, které mají společné rysy (povolení, typ obsahu, navigace). 

InfoURL: Kterýkoli uživatel může otevřít a vyplnit fóra InfoURL přímo z prohlížeče, bez nutnosti instalovat je v počítači.

Uživatelské profily: Jde o centrální místo, kde mohou administrátoři konfigurovat podrobnosti, jako jsou uživatelské profily, profily 
organizace a nastavení služby My Site.

BCS: Služba podnikového připojení (Business Connectivity Services, BCS) umožňuje produktu SharePoint propojovat firmu s externími daty, 
vytvářet je a číst. 

Terminologická databáze: Sada souvisejících klíčových slov sestavených do seznamu (například kategorie produktů nebo seznamů 
materiálu). Pomáhá vyhledávat informace v kolekcích stránky.

Správa záznamů: Konfigurace připojení do archivu dokumentů.

Vyhledávání: Služba umožňuje nastavit uživatelům rozsah a možnosti vyhledávání.

Bezpečné úložiště: Obsahuje přihlašovací údaje (názvy účtů a hesla) potřebné k připojení k externím podnikovým aplikacím. 

Aplikace: Zde můžete instalovat a vytvářet aplikace, které budou podniku k dispozici. Lze sledovat jejich používání, kontrolovat chyby  
a spravovat licenční požadavky. 

Nastavení: Funkce umožňuje řídit přístup osob z mimopodnikové sféry, respektive koriguje parametry, kterými uživatelé tento přístup 
hostům umožňují. 
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte, jaké jsou dostupné možnosti pro každodenní správu služeb

V této části se dozvíte, jak každodenně spravovat: 

•  účty uživatelů a skupin,

•  domény,

•  licence,

•  servisní služby,

•  chod služby,

•  zprávy. 

Řízení služby  
po zprovoznění 
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte, jak provádět správu uživatelů, skupin a administrátorů a jak synchronizovat adresáře

Služba je nastavená a běží. Čas od času je však třeba přidat nebo odebrat účty jednotlivých uživatelů. Nebo změnit nastavení skupin a sdílení 
e-mailových schránek, odstranit neaktivní účty a podobně. Pokud má vaše firma lokální adresář, musíte také zajistit jeho synchronizaci  
s cloudovým adresářem. 

URL Online portál Microsoft > Uživatelé a skupiny

TIP 

Smazané neaktivní účty je možné  

do 30 dnů po smazání obnovit.

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa účtů uživatelů  
a skupin
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Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Zjistěte, jak spravovat stávající domény a jak přidávat další domény po počátečním nastavení

Domény je nutné spravovat a podle potřeby po čase přidávat nové. 
V kapitole Nastavení účelu domény a konfigurace systému názvů domén (DNS) jste si přečetli, jak připojit názvy domén. A také o přidávání 
nových domén a způsobu správy stávajících. V případě potřeby vám proto doporučujeme prostudovat si kapitolu znovu. 

URL  Online portál Microsoft > Domény

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa domén

1

2

1  Název domény: Můžete zobrazit domény, které vám byly schváleny pro připojení ke službě Office 365. 
Stav: Zobrazení, kde se v procesu nastavování nachází název domény. 

2  Přidání domény: Přidání nové domény, propojení s vaší službou. 
Odstranění: Odstranění názvu domény ze služby. 
Zobrazení nastavení DNS: Pokud chcete propojit doménu se službou, můžete si zde nastavit systém 
názvů domén. Tato možnost se zobrazí jen při nastavování. 
Řešení potíží: Informace o řešení potíží. Možnost provést opravy nebo závadu nahlásit.TIP 

Domény spojené s e-mailovými 

adresami, uživatelskými účty nebo 

skupinami nelze odstranit.
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Získejte přehled o stavu licencí  

Za pomoci této funkce získáte přehled o počtu platných a již neplatných přidělených licencí.
(V předchozí části jsme popsali, jak může administrátor během nastavování přidělovat licence uživatelům.)

URL  Online portál Microsoft > Licence

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa licencí

TIP 

Další informace o přidělování licencí 

jsou uvedeny v kapitole Správa účtů 

uživatelů a skupin.
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Spravujte nastavení služby a zjistěte, které možnosti si můžete nastavit individuálně

Službu je možné nejen spravovat, ale také nastavovat podle specifických požadavků jednotlivých firem. Nastavení, která můžete upravit, jsou 
popsána níže.

URL  Online portál Microsoft > Nastavení služby

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa nastavení služby

TIP 

Vraťte se ke kapitole Individuální 

nastavení jednotlivých produktů.

E-mail: Můžete zobrazovat a spravovat ochranu e-mailů, jejich průběh a auditní zprávy.

Stránky: Lze vytvářet stránky, které uživatelům umožňují sdílet a publikovat informace online. 

Lync: Správa soukromé, mobilní a externí komunikace Lync (audiokonference).

Uživatelský software: Výběr balíčků softwaru, které uživatelé potřebují, a určení, jak budou používány. Uživatelé 
si je mohou nainstalovat přímo ze služby Office 365 nebo požádat administrátora, aby je zapojil.

Hesla: Nastavování parametrů vypršení platnosti hesel.

Komunita: Můžete uživatelům umožnit stát se členy komunity Office 365. Mějte na paměti, že výchozím 
nastavením je „zapnuto”.

Správa práv: Řízením správy práv aktivního adresáře Windows Azure lze chránit e-maily a dokumenty, a zajistit tak 
bezpečné sdílení dat.

Mobilní zařízení: Aktivace a správa služby BlackBerry® Business Cloud pro RIM®. 
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Zobrazte si upozornění služeb a monitorujte stav služeb pomocí indikátorů v reálném čase

V tomto okně najdete hlášení jednotlivých služeb o případných potížích a podobně. Rovněž zde můžete monitorovat jejich aktuální 
stav. Získáte tu informace o údržbě – ať již plánované nebo akutní. Když bude systém vyžadovat vaši reakci, upozorní vás. Také vám 
poskytne informace o výpadcích služby a jejích příčinách. 

URL  Online portál Microsoft > Stav služby

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa stavu služby

TIP 

Pokud chcete získat přístup  

k informacím v reálném čase, přihlaste 

se k odběru zpráv          RSS.

Služba: Zde se zobrazují služby, jako jsou Exchange, SharePoint a Lync.

Dny: Šestidenní přehled služeb. Můžete také zobrazit podrobnosti 
za posledních 30 dní.

Legenda: Legenda poskytuje symboly pro různá označení stavů, 
které se mohou vyskytnout.
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Podívejte se, jak váš podnik službu Office 365 od Vodafonu používá

Není problém zjistit, nakolik a jak efektivně firma službu Office 365 od Vodafonu používá. Čtěte si o tom pravidelné zprávy. Jejich 
četnost a rozsah závisejí na verzi služby, kterou si vaše firma zakoupila. 

URL  Online portál Microsoft > Zprávy

Řízení služby  
po zprovoznění 
Správa zpráv

TIP 

Abyste mohli snáze provádět další 

analýzy zaslaných informačních zpráv, 

stáhněte si je ve formátu Excel.

Přehled: Výchozí obrazovka zpráv. 

E-mail: Zobrazuje aktivní a neaktivní e-mailové schránky.  

Ochrana: Zobrazuje kvalitu a stav přijatých e-mailů včetně hlavních 
příjemců.

Pravidla: Zobrazuje pravidla, shodu s nimi a nejdůležitější pravidla 
přijatých e-mailů.

DLP: Zobrazuje předpisy prevence ztrát (Data Loss Prevention, DLP) 
odesílaných e-mailů.
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Zjistěte, jaké možnosti jsou k dispozici při řešení potíží, a zajistěte vyřešení

Pokud narazíte na potíže, máte mnoho možností, jak je vyřešit.

URL Z různých částí služby Office 365 máte přístup k nápovědě. 

Dostupná podpora

1.  Kliknutím na otazník v pravé horní části získáte přístup k nápovědě 
pro administrátora služby Office 365.

2.  Klikněte na odkaz Další informace a dozvíte se víc. Odkazy vás 
přesměrují na informace o tématu v nápovědě administrátora 
Office 365. Zobrazují se na různých místech služby.

3. Použijte odkaz věnovaný řešení potíží v komunitě Office 365. 
 

Nejlepší výsledky zajistí tento postup:

• Zadejte, zda jste administrátor či uživatel.

• Zvolte přepínač pro příslušný plán Office 365.

• Zvolte přepínač označující oblast služby.

• Zvolte přepínač označující problém.

• Seznamte se se zobrazeným řešením.

4.  V případě  jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na čísle  
800 77 00 77 nebo *77. 
 
Přejeme vám mnoho pracovních úspěchů a zjednodušení práce 
s řešením od Vodafonu a Microsoftu. 
 
Váš Vodafone
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Získejte přístup k dalším informacím a pokynům

Pomoc a informace rovněž získáte následujícími cestami:

1.  Komunita Office 365 – http://community.office365.com

 • Položte otázky na fóru.
 • Prohlédněte si blogy a údaje ve Wikipedii.

2.  TechNet – http://technet.microsoft.com

 • Získejte technické informace, novinky a přehled o akcích pro IT profesionály na http://technet.microsoft.com.

Další zdroje
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