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Agenda szkolenia

Microsoft Project
OutlookOnline
2019
Korespondencja
Szkolenie z podstaw
służbowa
obsługi
z Outlook
aplikacji
2019
Czas trwania: 5 godzin
Prowadzący: Mateusz Miciński, Arkadiusz Partyka

9:00 – 10:30
Pierwsza sesja dotyczyć będzie konﬁguracji kont pocztowych w programie Outlook 2019, z
poruszeniem tematu związanego z podstawową obsługą aplikacji:
1. Konﬁguracja kont pocztowych, czyli jak dodać dowolne konto do Outlooka
2. Kombajn pocztowy – jak nie pogubić się w gąszczu funkcji i folderów
3. Jak zaimportować pocztę ze starego konta pocztowego

10:30 – 10:45
Przerwa

10:45 – 12:15
Druga sesja dotyczyć będzie codziennej pracy z pocztą, jak również automatyzacji często
wykonywanych czynności:
1. Zasady poprawnego tworzenia nowych wiadomości e-mail, odpowiadania i przesyłania
dalej
2. Książka adresowa – to nie tylko baza kontaktów, to także sposób na szybszą
korespondencję
3. Podpisy i odpowiedzi automatyczne, czyli podstawowa automatyzacja poczty e-mail
4. Reguły – ciąg dalszy automatyzacji. Reguły wewnętrzne, jak i reguły odgórne (w Oﬃce
365)
5. Kalendarz – terminarz zintegrowany ze wszystkimi naszymi urządzeniami

12:15 – 12:30
Przerwa
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Prowadzący: Mateusz Miciński, Arkadiusz Partyka
Czas trwania: 5 godzin

12:30 – 14:00
Trzecie sesja dotyczyć będzie grupowej pracy w Outlook, a także udzielania pełnomocnictwa do
poczty:
1. Praca z folderami publicznymi oraz grupami usługi Oﬃce 365
2. Outlook to nie tylko poczta – organizowanie i prowadzenie spotkań online
3. Outlook to nie tylko poczta cz. 2. – zadania do wykonania i integracja z zewnętrznymi
danymi
4. Pełnomocnictwo – czyli jak udzielić ograniczonego dostępu do poczty naszemu
podwładnemu

Szkolenie w biurze Onex Group w Sosnowcu:
79 zł netto / osoba
Szkolenie w firmie Klienta:
Min 5 osób.
Max 20 osób.

Dojazd:
Do 50 km – bezpłatnie
50 km – 100 km – 100 zł
100 km – 250 km – 200 zł
Ponad 250 km – 400 zł
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani większą liczbą uczestników lub dodatkowymi
wymaganiami proszę o kontakt poprzez formularz na stronie
https://sklep.centrumxp.pl/szkolenia-dla-firm

