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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Vítejte ve službě Microsoft® Office 365 od Vodafonu 

Blahopřejeme! Jste administrátor služby Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu.  

Vytvořili jsme příručku, která vás provede těmito tématy:

1  Úvod do služby Offi ce 365

2  Začínáme

3  Nastavení 

4  Řízení po zprovoznění

5  Další zdroje 

6  Dostupná podpora

Vítejte ve službě 
Microsoft® Office 365 
od Vodafonu

6
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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 grafi ka v příručce označuje, které téma právě studujete.

               Nabídneme vám mnoho praktických tipů k usnadnění práce. 

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

Business
unlimited
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Microsoft® Offi ce 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.  Uspokojí soukromé uživatele, 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 umožňuje využívat jak všechny produkty Microsoft, tak jenom vybrané.

Úvod do služby
Microsoft® Office 365

     F
ixed and mobile connectivity from Vodafone

Total peace of mind 
Enhanced security 
protecting  your fi les,
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 

Offi ce 365 ProPlus 
Access the latest versions
of Offi ce 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® Offi ce 365 od Vodafonu

Přihlaste se k Microsoft online portálu

Online portál společnosti Microsoft je branou k online službám a uloženým informacím. Výchozí stránka otevírá přístup do systému správcům 
a uživatelům. 

URL: https://login.microsoftonline.com 

Použijte uživatelské jméno a heslo, které jste dostali od společnosti Vodafone při zakoupení služby Microsoft® Offi ce 365. Po prvním přihlášení 
budete požádáni o změnu hesla. Když se zobrazí obrazovka s řídicím panelem, je to znamení, 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® Offi ce 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 vidíte tři zóny:

1.  Vítejte, začínáme – přehled způsobů nastavení služby. Pokud chcete portál zobrazit na celé obrazovce, klikněte na položku Skrýt 
zahajovací podokno.

2.  Řiďte svou organizaci – přístup k řízení služby.
• Služby a nastavení – správa nastavení služby pro celou organizaci.
• Uživatelé a skupiny – přidávání a odebírání uživatelů, změny hesel a další.
• Licence – správa a koupě licencí.
• Domény – správa fi remní webové stránky a e-mailových domén.
• Stav služeb – sledování stavu služeb, opravy.
• Podpora – online podpora. 

3.  Přes horní navigační lištu vstoupíte do jednotlivých aplikací. Administrátorský odkaz může otevřít pouze administrátor.

Jednotlivé odkazy jsou popsány v následujících kapitolách.

TIP 

Pro návrat do online portálu

Microsoft z jakékoli obrazovky klikněte

na Admin>Offi ce 365.

Začínáme
Seznámení s online 
portálem Microsoft® 
Office 365
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Připravte svou fi rmu a zjistěte, jaké kroky jsou nezbytné pro nastavení služby

V této části se dozvíte, jak nastavit službu Microsoft® Office 365 od Vodafonu. Stačí udělat 5 kroků:

Krok 1 –  Potvrďte, že vlastníte adresu mojespolecnost.cz.  

Krok 2 –  Nastavte službu Offi ce 365 a ponechte své webové stránky na stávající hostitelské doméně.

Krok 3 –  Aktualizujte stávající e-mailové adresy, převeďte je do Offi ce 365.

Krok 4 –  Připojte ke službě uživatele.

Krok 5 –  Dokončete proces.

URL: Online portál Microsoft > Výchozí panel > E-mailová adresa

Online nápověda vás povede celým procesem.

Pozn.: Pokud provádíte nastavení poprvé, v online nápovědě vám bude položeno několik otázek.

Nastavení služby 
Microsoft® Office 365

TIP 
Pokud je výchozí panel 
skryt, jděte na Online portál 
Microsoft>Admin>Správa vaší 
společnosti>Nastavení.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Potvrďte, že vlastníte adresu mojespolecnost.cz 

Při koupi Offi ce 365 jste obdrželi název domény v následujícím formátu:  mojevolba.onmicrosoft.com. S tímto názvem služba plně funguje.

Pokud však chcete, aby vaše e-mailová adresa a webová stránka obsahovaly název fi remní 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 Offi ce 365 si ji snadno nastavíte.

Online průvodce vás povede.

URL:  Online portál Microsoft > E-mailová adresa > 1 Potvrzení, že vlastníte adresu mojespolecnost.cz

Nastavení služby 
Krok 1 

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® Offi ce 365 od Vodafonu

Nastavte službu Office 365 a ponechte své webové stránky na stávající hostitelské doméně

Tímto krokem nastavíte službu Office 365 a svou webovou stránku necháte tam, kde je.

URL:  Online portál Microsoft > E-mailová adresa > 2 Nastavení služby Office 365 a ponechání  webové stránky na její doméně.

Nastavení služby 
Krok 2 

TIP 

„Plně kvalifi kovaný název domény” 

poskytnutý hostingovou společností 

je možné použít místo IP adresy.    
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Aktualizujte stávající e-mailové adresy Office 365 

Vyberte uživatele, jimž chcete kontakt zaktualizovat. Převeďte jejich e-mailové adresy z mojevolba.onmicrosoft.com na @mojespolecnost.cz.

URL:  Online portál Microsoft > E-mailová adresa > 3 Aktualizace stávající e-mailové adresy Offi ce 365

TIP 

Všechny uživatele vyberete pomocí 

pole v horní části modrého sloupce

Nastavení služby 
Krok 3



12

Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Připojte ke službě uživatele

Vytvořte komunitu firemních uživatelů. Tedy osob ve vaší společnosti, které budou užívat Office 365. Ke službě můžete přidávat nové 
uživatele, mazat stávající, nastavovat hesla a přidělovat licence.

URL:  Online portál Microsoft > E-mailová adresa > 4 Přidání uživatelů ke službě Offi ce 365

Nastavení služby 
Krok 4 

TIP 

Je doporučeno mít více než jednoho 

administrátora jako zálohu pro případ 

nedostupnosti nebo nepřítomnosti.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Nastavení služby 
Krok 5 

Dokončete proces

Abyste mohli začít přijímat e-maily v Office 365, je nutné aktualizovat DNS záznamy u vašeho poskytovatele domény informacemi z nápovědy. 
DNS převádí URL do IP adres. Pro správné fungování některých Office 365 musí být DNS záznamy upraveny. Tato aktualizace zajistí, že vám 
e-maily budou doručeny.

URL:  Online portál Microsoft > Admin > Výchozí panel > E-mailová adresa > Dokončete proces

TIP 

Během kroku 1 jste již možná záznamy 

DNS aktualizovali.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Zjistěte, jaké máte možnosti pro každodenní správu služeb

Dozvíte se, jak spravovat: 

•  nastavení služby

•  účty uživatelů a skupin

•  licence

•  domény

•  chod služby

Běžná správa služeb
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Spravujte nastavení služby a zjistěte, jaká nastavení mohou být upravena individuálně

Službu Office 365 si nastavíte podle specifických požadavků své firmy. Co všechno můžete mít „po svém“?

URL: Online portál Microsoft > E-mail, kalendář a kontakty 

TIP 

Uživatelé obdrží výzvu ke změně hesla 

14 dní před datem, kdy heslo vyprší.

Běžná správa služeb
Správa nastavení služby 

E-mail, kalendáře a kontakty – Zveřejněním kalendáře vznikají adresy URL, umožňující získat přístup do kalendáře 
pomocí aplikací služby Outlook nebo webové aplikace Outlook. Uživatelé mohou reagovat na zápisy a informace, 
které vidí. Výchozí nastavení je „zapnuto“.

Sdílení stránek a dokumentů – Praktická funkce, pokud vykonáváte práci, při níž je třeba, aby měli k řadě dokumentů 
přístup kolegové, externí spolupracovníci, partneři a klienti. Používejte funkci sdílení dokumentů na týmové stránce. 
Zkontrolujte, že jsou aktivovány externí služby a sdílení.

Instantní zprávy, meetingy a konference – Používáte-li službu Lync na mobilních telefonech a tabletech, nastavte 
si telefonické konference. Organizátoři schůzek a vedoucí konferenčních hovorů mohou nastavení těchto akcí podle 
potřeby a aktuálního vývoje měnit (změny času, počtu účastníků ap.).

Mobilní přístup – Spravujete připojení telefonů a tabletů (povolení/zamítnutí).

Hesla – Nastavení termínu platnosti uživatelských hesel. Maximální počet dní je 730.

Komunita Offi ce 365 – Získejte uživatele pro členství ve společenství Offi ce 365 a získejte tak pomoc při řešení potíží.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Spravujte účty uživatelů, skupin, administrátorů a sdílené e-mailové schránky

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. 

URL: Online portál Microsoft > Přidání uživatelů, resetování hesel a další

Běžná správa služeb
Správa účtů uživatelů 
a skupin

TIP 

Sdílené e-mailové schránky 

zjednodušují monitorování a odesílání 

e-mailů z účtu společného více 

uživatelům.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Získejte přehled o stavu licencí

Za pomoci této funkce budete mít přehled o počtu platných a již neplatných přidělených licencí.

URL:  Online portál Microsoft > Správa licencí

Běžná správa služeb
Správa licencí

TIP 

Další informace o přidělování licencí 

jsou uvedeny v kapitole Správa účtů 

uživatelů a skupin. 
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Jak po počátečním nastavení spravovat webové domény a přidávat další?

V 1. kroku – Potvrzení, že vlastníte adresu mojespolecnost.cz – jsme popsali, jak ke službě připojit názvy domén. V příslušném textu jste si rovněž 
přečetli, jak domény spravovat a přidávat nové. Odkazujeme vás proto na tuto kapitolu.

URL: Online portál Microsoft > Správa vaší webové stránky a e-mailových domén

Jsou zde popsány i změny, které mohou být zapotřebí po vytvoření nákupního košíku.

Běžná správa služeb
Správa domén

Přidání domény – Přidání nové domény tak, aby byla spojena s vaší službou.

Odstranění – Odstranění názvu domény ze služby.

Správa nastavení DNS – Zde můžete zobrazovat stav systému, názvu 
domény a vytvářet či spravovat nové domény, které chcete spojit se službou. 
Tento nástroj se nezobrazí, pokud neprobíhá nastavování.

Řešení potíží – Zobrazení informací o řešení potíží, aby bylo možné provést 
opravu nebo je nahlásit.

TIP 

Domény spojené s e-mailovými 

adresami, uživatelskými účty nebo 

jejich skupinami nelze odstranit.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Sledujte upozornění a monitorujte stav služeb pomocí indikátorů v reálném čase

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

URL: Online portál Microsoft > Sledování stavu a údržba služeb

Běžná správa služeb
Správa stavu služby

TIP 

Pokud chcete získat přístup k informacím 

v reálném čase, přihlaste se k odběru 

zpráv          RSS

Služba – Zde se zobrazují všechny jednotlivé služby, jako jsou 
Exchange, SharePoint a Lync.

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

Legenda – Legenda poskytuje symboly různých označení stavů, 
které se mohou vyskytnout.
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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

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 obrazovek služby Office 365 máte přístup k nápovědě.

Dostupná podpora

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

2.  Získejte další informace pomocí dotazů.

3.  Zkuste vyřešit potíže za pomoci komunity Offi ce 365.

4.   Obraťte se na centrum péče společnosti Vodafone.

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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Microsoft® Offi ce 365 od Vodafonu

Získejte přístup k dalším informacím a pokynům

Pomoc a informace rovněž získáte následujícími cestami:

1.   V komunitě Offi ce 365 na http://community.offi ce365.com

•  Otázkami na fóru
•  Pročtením blogů a Wikipedie

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

Další zdroje
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