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1 Predgovor 
Priročnik za Microsoft Office 365 je namenjen vsem, ki se želijo pobližje spoznati z vsemi 

možnostmi, ki nam jih omogoča Office 365. Priročnik bo prišel prav vsem, ki v okviru svoje 

službe uporabljajo orodja Office 365. Navodila so napisana tako, da jih razumejo vsi. Na začetku 

je opis posameznih orodij v Office 365 in v drugem delu kako ga uporabljamo. Torej 

uporabniška navodila, kako lahko na preprost in hiter način uporabite posamezno orodje. Za 

lažje razumevanje so poleg podrobnega opisa vstavljene zaslonske slike, ki vam bodo prišle v 

poštev v primeru nejasnosti.  

Priročnik je napisan tako, da ga bodo lahko uporabljali vsi, tudi tisti, ki se prvič seznanjajo z 

Office 365. Prav tako pa ta priročnik vsebuje nekaj trikov, ki so namenjeni naprednim 

uporabnikom. Vendar, smo večjo pozornost posvetili uporabnikom, ki že uporabljajo Office 

365 in jih zanimajo zgolj podrobnosti in hitre rešitve.  

V priročniku se pojavljajo posebna polja z dodatnimi informacijami:  

 

 
To polje bomo uporablli, kadar bomo podali dodatna pojasnila, namige ali predlagane 

nastavitve za določeno funkcionalnost.  

 

 
To polje bomo uporabili, kadar bo prikazan vzorčen izgled določene funkcionalnosti.  

 

Zaslonske slike v tem priročniku so narejene s pomočjo prenosnega računalnika. Potrebno je 

tudi omeniti, da so nekatere zaslonske slike pomanjšane predvsem zaradi lažje preglednosti.  
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2  Uvod v Microsoft Office 365 
2.1 Office 365 

Office 365 lahko definiramo kot skupek oblačnih storitev in orodij, ki nam omogočajo 

shranjevanje in komunikacijo. Združljive so z različnimi operacijskimi sistemi ter omogočajo 

neovirano in varno mobilno delo z različnimi napravami. Na sliki 1 lahko zasledimo Microsoftov 

logotip, ki so ga izbrali za Office 365 (Arnes 2017). 

Slika 1: Logotip 

 

Vir: (Wikimedia 2015) 

Paket Office 365 ponuja elektronsko pošto, digitalno shrambo ter orodja za video in avdio 

komunikacijo. Poleg navedenih storitev paket vsebuje tudi Office 2016. Ponuja nam dostop do 

najnovejših Officeovih programov (Microsoft 2017a). 

Z Office 365 poleg najnovejše programske opreme dobimo tudi 1 TB prostora za shranjevanje 

v oblaku v storitvi OneDrive. Omenjena storitev nam dokumente shranjuje na enem mestu ter 

nam omogoča dostop od koder koli iz poljubne naprave. Tako lahko svoje dokumente urejamo 

od doma ali ko ste na poti (Microsoft 2017a). 

Prednost Office 365 je tudi ta, da lahko Office 2016 namestimo na do 5 računalnikov s sistemom 

Windows ali Mac. Ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da lahko Office 2016 namestimo tudi na 

5 tabličnih računalnikov ali mobilnih telefonih (Microsoft 2017b). 

2.2 Naročniški paketi Office 365 

Naročniški paketi Office 365 vključujejo Office 365 za domačo uporabo, Office 365 za podjetja 

in Office 365 za izobraževalne ustanove. Z vsakim paketom lahko namestimo različice 2016 

Worda, Excela, PowerPointa, Access, Outlooka in OneNote. Ko bo izšla nova različica Microsoft 

Officea, bodo Office programi posodobljeni. Ker je Office 365 optimiziran za več naprav lahko 

do vsebine dostopamo preko prenosnika, telefona in tabličnega računalnika (Microsoft 2017a). 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali, kaj vsebujejo posamezni paketi za poslovno rabo. Za 

več informacij o tem bomo našli v  prilogi 1, ki je del priročnika ali na spletni strani, ki bo 

navedena pod posameznim paketom.  
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2.2.1 Office 365 za poslovno uporabo  

Različice katere lahko kupimo za poslovno uporabo so:  

• Office 365 Business, 

• Office 365 Business Premium, 

• Office 365 Business Essentials, 

• Office ProPlus. 

• Office Enterprise E1 

• Office Enterprise E3 

• Office Enterprise E5 

Prav vsi paketi Office 356 za podjetja vključujejo, kar je prikazano na sliki 2:  

Slika 2: Uporabnosti vseh paketov za poslovno uporabo 

 

Zanesljivost 

Storitve na voljo z zagotovljenim 99,9% neprekinjenim 

delovanjem in finančno podprto pogodbo o ravni storitve.  

 

Varnost 

Office 365  ima okrepljeno varnost, zasnovano na uspešnem 

življenjskem ciklu Microsoft Security Development Lifecycle 

(SDL). Uporabljamo obrambni mehanizem na več stopnjah 

za zagotavljanje fizične, logične in podatkovne plasti 

varnostnih funkcij ter delujočih najboljših praks.  

 

Zasebnost 

Office 365 zagotavlja, da smo mi edini lastniki shranjenih 

podatkov v Office 365, kar pomeni da obdržimo pravice, 

lastništvo in udeležbo v zvezi s podatki, ki jih shranimo.  

 

Skrbništvo 

Zelo enostavno lahko upravljamo in uvedemo Office 365, 

čeprav nimamo izkušenj za IT. Uporabnike lahko preprosto 

dodamo ali ostranimo.  

 

Vedno na tekočem 

Za nadgradnjo ne plačujemo, saj so vključene v  paketih. Kot 

uporabniki Office 365 imamo vedno dostop do najnovejših 

funkcij. 

 

Microsoftova podpora 

Podpora preko telefona in v spletu ponuja odgovore na 

vprašanje, vire z navodilo in povezave do drugih 

uporabnikov storitve Office 365, ki jih lahko uporabimo za 

nastavitve in hitre popravke. 
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Integracija imenika Active 

Directory 

Upravljamo lahko poverilnice in dovoljenja uporabnikov. 

Enotna prijava in sinhronizacija z imenikom Active 

Directory*.  

Vir: (Microsoft 2017d) 

 
*Active Directory lahko definiramo kot mreža organiziranih z domenami. Domene so 

logične skupine računalnikov (Wikipedija 2006). 

 

Na sliki 3 in 4 imamo razvidno, kaj vse vključuje posamezen paket. Za dodatne informacije 

imamo internetni dostop na dnu slike. Potrebno je omeniti, da cene niso fiksne in se lahko 

spremenijo. 

Slika 3: Paketi za poslovno uporabo 

 Office 365 Business Office 365 Business 

Premium 

Office Business 

Essentials  

Cena na 

uporabnika/mesec 

ob letni naročnini 

8,80€  10,50€ 

 

4,20€ 

Polna različica 

nameščenih 

Offceovih aplikacij  

✓   

In Access 

✓   

In Access 

 

Office v tablicah in 

telefonih 

✓  ✓  ✓  

Spletne različice 

Officea 

✓  ✓  ✓  

Shramba in skupna 

raba datotek 

✓  ✓  ✓  

Poslovna e-pošta, 

koledar in stiki 

 ✓  ✓  

Neomejena spletna 

srečanja 

 ✓  ✓  

Družabna omrežja za 

podjetja 

 ✓  ✓  

Z orodji za 

upravljanje dela  

 ✓  ✓  

Delovni prostor 

storitve Microsoft 

Teams namenjen 

klepetom  

 ✓  ✓  
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Profesionalna 

digitalna orodja za 

pripovedovanje  

✓  ✓  ✓  

Največje dovoljeno 

število uporabnikov  

300 300 300 

Več informacij  Več informacij Več informacij Več informacij 

Vir: (Microsoft 2017d) 

Slika 4: Paketi za poslovno uporabo 

 Office 365 

ProPlus 

Office 365 

Enterprise E1 

Office 365 

Enterprise E3 

Office 365 

Enterprise E5 

Cena  12,90€ 6,70€ 19,70€ 34,40€ 

Največje 

dovoljeno število 

uporabnikov 

neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno 

Nameščeni 

programi sistema 

Office 

✓   ✓  ✓  

Office v tablicah 

in telefonih 

✓   ✓  ✓  

Spletne različice 

Officea 

✓  ✓  ✓  ✓  

Shramba in 

skupna raba 

datotek 

✓  ✓  ✓  ✓  

Poslovna e-pošta, 

koledar in stiki 

 ✓  ✓  ✓  

Neomejena 

spletna srečanja 

 ✓  ✓  ✓  

Intranetno mesto 

za skupine 

 ✓  ✓  ✓  

Družabna 

omrežja za 

podjetja 

 ✓  ✓  ✓  

Orodja za 

upravljanje dela  

 ✓  ✓  ✓  

Delovni prostor 

storitve Microsoft 

Teams namenjen 

klepetom  

 ✓  ✓  ✓  

Profesionalna 

digitalna orodja 

✓  ✓  ✓  ✓  

https://products.office.com/sl-si/business/office-365-business
https://products.office.com/sl-si/business/office-365-business-premium
https://products.office.com/sl-si/business/office-365-business-essentials
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 Office 365 

ProPlus 

Office 365 

Enterprise E1 

Office 365 

Enterprise E3 

Office 365 

Enterprise E5 

za 

pripovedovanje  

Prilagojeno 

iskanje in 

odkrivanje  

 ✓  ✓  ✓  

Portal z 

videoposnetki za 

podjetja  

 ✓  ✓  ✓  

Oddajanje 

srečanja 

 ✓  ✓  ✓  

Upravljanje 

programov v 

okolju 

✓   ✓  ✓  

Samopostrežno 

poslovno 

obveščanje 

✓   ✓  ✓  

Rešitve za 

zagotavljanje 

skladnosti s 

predpisi 

 ✓  ✓  ✓  

Zaščita informacij ✓   ✓  ✓  

Napredno e-

odkrivanje 

   ✓  

Napredna zaščita 

pred grožnjami 

   ✓  

Orodja za analizo    ✓  

Konference prek 

omrežja PSTN* 

   ✓  

Hitra centrala v 

oblaku za 

upravljanje klicev 

v oblaku 

   ✓  

Microsoft 

StaffHub* 

 ✓  ✓  ✓  

Več informacij  Več informacij Več informacij Več informacij Več informacij 

Vir: (Microsoft 2017e) 

https://products.office.com/sl-si/business/office-365-proplus-business-software
https://products.office.com/sl-si/business/office-365-enterprise-e1-business-software
https://products.office.com/sl-si/business/office-365-enterprise-e3-business-software
https://products.office.com/sl-si/business/office-365-enterprise-e5-business-software
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*PSTN (public switched telephone network) je navaden analogni telefonski 

priključek (T-2 2017).  

 

 
*Microsoft StaffHub uporabljamo zaposleni za lažje delo in komunikacijo. 

Pregledujemo lahko urnik dela, prošnje za prost dan ali iščemo informacije (Microsoft 

2017f). 
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3 Spletne aplikacije 
Do dokumentov, shranjenih v knjižicah storitve Office 365, lahko dostopamo prek številnih 

naprav, denimo tabličnih računalnikov, telefonov in računalnikov, v katerih paket Microsoft 

Office ni nameščen.  

3.1 Vpis v Office 365 Online s službenim računom 

Če se želimo vpisati v Office Online, lahko to storimo na spletnem mestu Office.com, nato v 

desnem zgornjem kotu kliknemo Sign in (Vpis), kot prikazuje slika 5 in sledimo ukazom. 

Vpišemo se s službenim računom, ki ga uporabljamo za Office 365 (Microsoft 2016). 

 

Slika 5: Prijava v Office Online 

 

 

Če se želimo izpisati ali preklopiti med računi, ko uporabljamo program Office Online na 

spletnem mestu Office.com, kliknemo Izpis. Če želimo uporabiti drug račun, se znova vpišemo 

z računom, ki ga želimo uporabiti. Povezava Izpis je lahko v zgornjem desnem kotu v vrstici za 

krmarjenje ali pod imenom, s katerim smo vpisani, kar je odvisno od programa, ki ga 

uporabljamo. 

 
Če še nimamo Microsoftovega računa, na dnu strani izberemo možnost Free Office 

trial. 

 

 

 

 

 

https://office.com/start/default.aspx
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3.2 Outlook 

Outlook je profesionalni program za e-pošto, koledar, stike in opravila, ki nam pomaga, da 

ostanemo na tekočem s pomembnimi stvarmi. Omogoča, da si ustvarimo skupine za razprave, 

sodelujemo v pogovoru in omogočimo skupno rabo datotek in zapiskov z drugimi uporabniki. 

Outlook ponuja predloge za ključne besede, medtem ko tipkamo. Omogoča prikaz zadnje 

poizvedbe iskanja, da lahko prihranimo čas s pogostimi iskanji. Slika 6 prikazuje uporabniški 

vmesnik Outlook. 

V Outlook se prijavimo preko naslova: www.office.com oziroma Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. 

 

Slika 6: Pogled na uporabniški vmesnik Outlook 

 

 

Outlook je sestavljen iz štirih glavnih map (slika 7): pošta, koledar, stiki in opravila. S klikom na 

posamezno mapo se delovna površina prilagodi delu z izbrano mapo. 

 
 

 

 

POŠTA: Mapa »Pošta« omogoča tekoče spremljanje in urejanje elektronskih sporočil. Na 

delovni površini se nam prikaže seznam sporočil in podokno za branje. 

KOLEDAR: V mapi »Koledar« lahko upravljamo svoj koledar ali pa si ogledamo koledarje 

drugih oseb. Za to možnost je potrebno deliti koledar oziroma ga dati v skupno rabo.  

STIKI: Mapa »Stiki« je elektronski imenik, kamor shranimo informacije o ljudeh, s katerimi 

pogosto komuniciramo. 

Slika 7: Glavne mape v Outlooku 

http://www.office.com/
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OPRAVILA: Opravilo je naloga, ki jo je potrebno narediti oz. opraviti. Ustvarimo lahko enkratno 

opravilo ali ponavljajoče, ki se opravlja redno oz. na določen datum. 

 
   

 

  

3.2.1 Pošta 

Elektronska pošta omogoča način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil v Outlooku. 

1. Do nastavitev elektronske pošte pridemo s klikom na gumb oz. kolešček »Nastavitve« v 

zgornjem desnem kotu, kot prikazuje slika 9.  

2. Na nastavitveni strani se nam prikažejo možnosti: Samodejni odgovori, e-poštni podpis, 

nastavitve prikaza, nastavitve brez povezave, upravljanje integracij, tema, obvestila in 

nastavitve aplikacij. 

 

 

 

 

Slika 8: Prikaz glavnih map in podmap v Outlook 365 
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SAMODEJNI ODGOVORI: Ob odsotnosti lahko ustvarimo samodejne odgovore. Odgovore 

lahko nastavimo tako, da jih program začne pošiljati ob določenem času, oziroma tako, da jih 

pošilja, dokler jih ne izklopimo. 

 
Pri nastavitvah samodejnih odgovorov moramo: 

1.  določiti začetni in končni datum obdobja, v katerem naj bo odgovor poslan 

prejemniku, 

2. obkljukati eno izmed Outlookovih možnost: 

• Blokiraj moj koledar za to obdobje. 

• Samodejno zavrni nova povabila na dogodke, k ise odvijajo v tem obdobju. 

• Zavrni in prekliči moja srečanja med tem obdobjem. 

3. in napisati sporočilo, ki naj bo poslano ob naši odsotnosti. 

 

  

 

Slika 9: Nastavitve v Outlooku 
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Slika 10: Samodejni odgovor 

 

 

NASTAVITEV PRIKAZA 

1. V nastavitvah prikaza lahko nastavljamo prikaz zaslona: podokno za branje (slika 11), seznam 

sporočil (slika 12), pogovore (slika 13) in mapa »prejeto« v fokusu (slika 14). Do nastavitev 

prikaza pridemo s klikom na gumb oz. kolešček »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu, kot 

prikazuje slika 9.  

1. Podokno za branje: 
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Slika 11: Nastavitve podokna za branje 

 

1. V podoknu za branje lahko izbiramo med tremi trditvami, kje naj se prikaže 

podokno za branje (na desni, na dnu ali pa skrijemo podokno za branje). 

2. Obkljukamo lahko možnost, da nastavitve uporabimo za vse mape. Če te možnosti 

ne obkljukamo, bodo izbrane nastavitve prikaza uporabljene le za trenutno aktivno 

e-poštno mapo. 

2. Seznam sporočil: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Nastavitve seznama sporočil 
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1. Najprej moramo izbrati način prikaza sporočil: kaj bo na prvem mestu? 

 ime pošiljatelja ali zadeva 

2. Nato izberemo možnost, ali želimo prikazati oziroma skriti besedilo za predogled 

3. Kot zadnje lahko nastvimo ali želimo naslednji dogodek koledarja prikazati na 

vrhu svojega seznama sporočil. Imamo možnost prikaza ali da skrijemo naslednje 

koledarske dogodke.  

 

3. Pogovori:  

 
1.  V pogovorih lahko elemente premikamo po različnem vrstnem redu. Odločimo se 

lahko med možnostjo, da premaknemo najnovejše elemente na dno ali na vrh. 

2. Ko so elementi izbrisani, jih lahko prikažemo ali pa skrijemo. 

Slika 13: Nastavitev pogovorov 
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4. Mapa »Prejeto« v fokusu: 

 

Slika 14: Mapa "prejeto" v focusu 

 

Mapa »Prejeto« V focusu razvrsti našo e-pošto in nam pomaga spremljati pomembno 

vsebino. Ko prispe e-pošta, lahko nastavimo da nam prejetih sporočil ne razvršča, ali 

pa razvrsti sporočila v mapo »V focusu«. 

 

NASTAVITVE BREZ POVEZAVE: Kadar nimamo vzpostavljene internetne povezave nam 

Outlook omogoča, da dostopamo do naše pošte (slika 15).   

 

 Slika 15: Nastavitve brez povezave  

 

 

UPRAVLJANJE DODATKOV: Vklopimo in izklopimo lahko dodatke priljubljenih ponudnikov 

(slika 16).  

 

 Slika 16: Upravljanje dodatkov  
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UPRAVLJANJE POVEZOVALNIKOV: Outlook lahko prav tako povežemo z našimi 

priljubljenimi storitvami kot so Twitter, Yammer, itd. (slika 17).  

 

 Slika 17: Upravljanje povezovalnikov  

 

 

3.2.1.1 Preverjanje, branje in odgovarjanje na našo pošto 

Pošta običajno prispe v poštni predal avtomatsko, v primeru da ne, je potrebno klikniti na gumb 

»Osveži«. 

Poštna sporočila so prikazana na sredini, v rubriki Inbox. S klikom na posamezno pošto, pa se 

nam njena vsebina prikaže na desni strani zaslona, kot prikazuje slika 18. 

 

 Slika 18: Prikaz sporočil v Outlooku 
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3.2.1.2 Uporabniški vmesnik 

Sporočila lahko filtriramo (slika 19) tako, da se prikažejo sporočila od vseh pošiljateljev, 

neprebrana sporočila, sporočila poslana meni, sporočila označena z zastavico, omembe. 

Sporočila lahko razvrstimo po datumu, od prejemnika, za prejemnika, zadevi, prilogi, 

pomembnosti in velikosti. Sporočila lahko prikažemo kot sporočilo ali kot pogovor. 

 

Slika 19: Filtriranje sporočil v Outlooku 

 

3.2.1.3 Ustvarjanje novega sporočila 

Novo sporočilo ustvarimo s klikom na gumb »novo«, kjer se nam prikažejo tri možnosti: 

 
  

 

1. E-poštno sporočilo 

2. Dogodek koledarja 

3. Skupina 

Če izberemo prvo možnost (E-poštno sporočilo), se nam prikaže okno za novo sporočilo (slika 

21). To okno je sestavljeno iz dveh delov, glave in telesa. V glavi sporočila se nahajajo polja 

»Za«, »Kp«, »Skp« in »Dodajte zadevo« 

Slika 20: Ustvarjanje novega sporočila 
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Slika 21: Prikaz delovne površine za Novo sporočilo  

 

S klikom na gumb »Za«, »Kp« ali Skp« se nam prikaže okno kontaktov, kjer lahko izberemo 

kontakte za vsa tri polja: »Za« »Kp«, in »Skp«. 

»ZA« = podatki o naslovniku: v to polje vpišemo e-poštni naslov prejemnika sporočila. V kolikor 

želimo sporočilo poslati več ljudem, njihove e-poštne naslove ločimo s podpičjem. 

»KP« = elektronska kopija: v to polje vpišemo e-poštni naslov prejemnika, kateremu pošiljamo 

kopijo elektronskega sporočila oziroma mu le-to pošiljamo v vednost. 

»SKP« = skrita kopija: v to polje vpišemo e-poštne naslove oseb, ki jim želimo poslati sporočilo 

in hkrati želimo, da ostali prejemniki ne vidijo prejemnikov, ki smo jih navedli v polju »Skp«. 

Za oblikovanje sporočila imamo v opravilni vrstici na voljo gumbe, prikazane na sliki 22: 

 

Slika 22: Gumbi za oblikovanje sporočila 

 

Sporočilu lahko: 

− spremenimo vrsto pisave, 

− velikost pisave, 

− slog pisave (krepko, ležeče, podčrtano), 

− dodamo oznake in številčenje, 

− poravnamo besedilo (levo, na sredino, desno), 

− vstavimo ali odstranimo hiperpovezavo, 

− nastavimo, da besedo nadpišemo, podpišemo ali prečrtamo (miza,  miza,  miza,  miza) 

− dodamo nadomestno besedilo ali sliko, 
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− omogočimo pisanje besedila iz leve ali iz desne strani, 

− razveljavimo, 

− omogočimo, da odstrani oblikovanje /radirko in 

− vstavimo tabelo. 

 

Za urejanje sporočila imamo v opravilni vrstici na voljo gumbe, prikazane na sliki 23: 

 
 

 

 

1. Pošlji: ko je naše sporočilo popolno, ga lahko pošljemo prejemniku. 

2. Zavrzi: sporočilo lahko zavržemo, če je to potrebno. 

3. Priponka: sporočilu lahko pripnemo dokumente, slike, arhivirane datoteke, ipd. 

4. Slika: v sporočilo lahko vstavimo sliko. 

5. Čustveni simbol: v neformalna sporočila lahko vstavljamo simbole ljudi in obrazov. 

6. Možnosti oblikovanja: ko oblikujemo sporočilo, si lahko s tem gumbom 

prikažemo ali odstranimo opravilno vrstico. 

7. Datoteke lahko prikažemo v razširjenem podoknu za branje. 

8. Več dejanj: s klikom na gumb   se nam razpre padajoči meni, prikazan na sliki 

24: 

Slika 24: Dodatne možnosti za urejanje sporočila 

 

 

 

 

 

 

V meniju se nahajajo možnosti: 

1. Shrani osnutek: sporočilo lahko preden ga odpošljemo tudi shranimo v mapo 

Osnutki. 

2. Pokaži »od«:  vrstico pokaži »od« lahko tudi skrijemo. 

3. Preveri imena: v sporočilu se preverijo imena dostavljavca, prejemnika sporočila, 

prejemnika kopije sporočila in ime skritega prejemnika sporočila. 

Nastavi pomembnost: pomembnost se lahko nastavi na visoka (!), navadna, nizka 

() 

4. Preklopi na navadno besedilo: sporočilo lahko nastavimo na navadno besedilo, 

brez oblikovanj. Ali pa nazaj na HTML oblikovanje sporočila. 

 Slika 23: Gumbi za urejanje sporočila 
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5. Pokaži možnosti sporočila: (slika 25) v možnostih sporočila, lahko občutljivost 

sporočila nastavimo na: Navadna, Osebna, Zasebna ali Zaupna.  

Lahko  zahtevamo tudi potrdilo o dostavi in potrdilo o branju. Sporočilo lahko 

šifriramo ali digitalno podpišemo. 

  

 

 

 

 

 

3.2.1.4 Izbira teme 

Določimo lahko nov izgled oziroma temo našega poštnega predala. Izbiramo lahko med 50 

različnimi temami.  

Teme najdemo pod gumbom »Nastavitve«, ki se nahaja desno zgoraj, kot prikazuje slika 26. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Nastavitvena možnost za potrdilo o dostavi sporočila 

Slika 26: Izbira teme 
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3.2.1.5 Upravljanje pošte 

Vsakemu posamezniku in zaposlenim v podjetjih je najpomembneje, da ima svojo e-pošto 

dobro organizirano, saj je tako tudi iskanje sporočil enostavnejše.  

Tako lahko ustvarimo novo mapo, premikamo sporočila gor in dol na seznamu, odstranimo 

sporočilo iz priljubljenih, izpraznimo mapo, označimo vse kot prebrano, dodamo mapo v 

skupno rabo, dodelimo pravilnik in nastavimo dovoljenja. 

1. USTVARJANJE NOVE MAPE 

Poleg osnovnih map lahko izdelamo svojo drevesno strukturo map.  

Novo mapo ustvarimo s klikom na + »Ustvari novo mapo« ob napisu Mape, prikazano na sliki 

27. 

 

Slika 27: Ustvarjanje nove mape 

 

 

 

2. PREMIKANJE SPOROČIL 

Najbolj enostaven način za premikanje enega sporočila je, da sporočilo enostavno primemo z 

miško in ga povlečemo v želeno mapo. V kolikor želimo premakniti več sporočil pa to storimo 

po naslednjih korakih, opisanih pod sliko 28: 

 

Slika 28: Prikaz premikanja sporočil 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Več sporočil označimo tako, da se postavimo na kvadratek ob sporočilu,  

2. želena sporočila obkljukamo, 

3. kliknemo na gumb »Premakni v«, 

4. nato pa izberemo možnost oz. mapo v katero želimo, da se sporočilo premakne. 
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3. ISKANJE SPOROČIL 

V kolikor želimo poiskati sporočilo določene osebe ali sporočilo, ki vsebuje določeno besedno 

zvezo, le-to vtipkamo v polje za iskanje (slika 29). Po pred nastavitvah Outlook samodejno išče 

po celotnem poštnem nabiralniku.  

 

Slika 29: Iskalnik sporočil  

 

3.2.2 Koledar 

Outlook Online ne omogoča le sprejemanja in pošiljanja elektronskih sporočil, ampak tudi 

pomoč pri urejanju opravil. V ta namen Outlook nudi koledar, ki omogoča časovno razvrščanje 

opravil, ustvarjanje sestankov in dogodkov, organiziranje srečanj in upravljanje s koledarji 

drugih uporabnikov (Microsoft, Uvod v koledar programa Outlook 2010p).  

 

Slika 30: Izgled koledarja  

 

 

3.2.2.1 Nastavitev koledarja 

Do nastavitev videza v koledarju pridemo z klikom na gumb »Nastavitve« (slika 31), nato 

izberemo možnost videz koledarja, kot prikazuje slika 32. 
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Slika 31: Nastavitve v koledarju  

 

 

 

Prav tako lahko pod nastavitvami koledarja dostopamo do Office 365, pošte, ljudi.  
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Slika 32: Nastavitev videza koledarja 

 

1. Videzu v koledarju lahko nastavimo delovni teden od nedelje do sobote, 

2. prav tako lahko nastavimo delovni čas, in sicer začetni ter končni čas, 

3. nastavimo si lahko časovni pas, kje se nahajamo (npr. Slovenija), 

4. nastavimo lahko s katerim dnem se naj prikaže prvi dan v koledarju ter 

5. nastavimo barve v koledarju. Izbiramo lahko med živahnimi in svetlimi barvami. 

 

V koledarju lahko iščemo dogodke, ki smo si jih shranili v koledar. Napišemo novo sporočilo, 

dodamo koledar, uporabimo skupno rabo in natisnemo koledar, prikazano na sliki 33. 

 

 Slika 33: Uporabnost koledarja 
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1. DODAJ KOLEDAR 

V koledarju lahko dodajamo sestanke oz. dogodke. Lahko pa dodamo tudi koledar praznikov, 

rojstne dneve in sekundarni koledar kot prikazuje slika 34. 

 

 Slika 34: Dodajanje koledarja v Outlooku 

 

 

3.2.2.2 Dodajanje sestanka 

Sestanki so dejavnosti, ki jih razporedimo na koledarju in na katere ni potrebno povabiti druge 

osebe. Nov sestanek lahko dodamo na več načinov:  

1. Način: s klikom na gumb »Novo« v spustnem seznamu izberemo dogodek koledarja (slika 

35). 

2. Način: izberemo datum v koledarju in z dvoklikom na želeni čas ustvarimo nov sestanek oz. 

dogodek. 

 

Slika 35: Dodajanje sestankov v koledarju 

 

 

 
 

1. V nastavitvah podrobnosti najprej nastavimo naslov dogodka, 

2. označimo lahko tudi mesto, kje se bo dogodek dogajal, 

3. nastavimo začetni in končni datum dogodka, 

4. obkljukamo lahko možnost, da nas na dogodek opominja ves dan, 

5. prav tako lahko označimo, da je dogodek zaseben, 

6. dobro je, da si za dogodek nastavimo opomnik, ki nas na primer opozarja vsake 

pol ure, 

7. na koncu lahko dodamo tudi krajše sporočilo, ki ga lahko poljubno oblikujemo. 
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Slika 36: Nastavitve podrobnosti za sestanek v koledarju 

 

 

 
 

 

 

S klikom na gumb »Shrani« zaključimo sporočilo in tako je sestanek dodan v naš koledar. 

Dogodek v koledarju lahko tudi zavržemo z klikom na gumb »Zavrzi« ali pa mu priložimo 

kakšno sliko oz. datoteko. Dodamo lahko tudi okrasno oznako (slika 38) ali kategorijo.   

 

 Slika 38: Prikaz okrasnih oznak v koledarju 

 

3.2.2.3 Povabilo na srečanje 

Ne glede na to ali smo organizator ali le udeleženec srečanja, lahko poskrbimo, da nihče ne bo 

zamudil pomembnega srečanja. Novo povabilo na srečanje ustvarimo tako, da v oknu, kjer 

ustvarjamo sestanek (slika 39) vpišemo želene ljudi, ki jih želimo povabiti na sestanek. 

Slika 37: Menijska vrstica v koledarju 
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Desno od Imena in Priimka osebe lahko obkljukamo: »Zahtevaj odgovor«, kar pomeni, da 

povabljenim osebam omogočimo potrditev ali zavrnitev srečanja, kot je prikazano na sliki 39. 

 

 Slika 39: Povabilo na srečanje 

 

 

Nato določimo začetni in končni datum srečanja, na voljo pa imamo tudi možnost 

celodnevnega dogodka. Z možnostjo opomnika nas Outlook lahko v poljubnem časovnem 

intervalu opomni na srečanje. 

 

 Slika 40: Določanje datuma sestanka 

 

 

Pod imenom in priimkom povabljene osebe, lahko vidimo ali je oseba zasedena ali prosta (slika 

41). V kolikor je povabljenec odsoten, lahko enostavno spremenimo datum oziroma čas 

srečanja in povabilo odpošljemo ponovno. 
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 Slika 41: Zasedenost osebe 

 

 

3.2.2.4 Spreminjanje pogleda 

Pogled svojih sestankov lahko prilagodimo našim željam. Na voljo imamo pet možnosti, ki se 

nahajajo na vrhu podokna za urejanje dogodkov. Te možnosti so:  

 

 Slika 42: Spreminjanje pogleda v koledarju 

 

 

 

1. Dnevni pogled, 

2. pogled Delovnega tedna, 

3. tedenski pogled, 

4. mesečni pogled, 

5. pogled za današnji dan. 

3.2.2.5 Deljenje koledarja 

Pri delu v skupini je deljenje koledarja dobra rešitev. Sestanke in povabila na srečanja lahko 

preprosto delimo z drugimi udeleženci s klikom na gumb »Skupna raba«, kot je prikazano na 

sliki 43. 

 

 Slika 43: Skupna raba 

 

 

Ob kliku na gumb skupna raba se nam prikaže spustni seznam, kjer lahko izberamo med 

koledarji, ki jih imamo ustvarjene (slika 44).  
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 Slika 44: Skupna raba 

 

 

Ob izbiri se nam pokaže novo okno, kjer vpišemo elektronske naslove članov naše skupine. V 

območju skupne rabe lahko izbiramo med več možnostmi deljenja informacij: 

 

Slika 45: Možnosti deljenja informacij v skupni rabi  

 

1. Pooblaščenec lahko vidi, ko sem zaseden, 

2. lahko si ogleda naslove in lokacije, 

3. lahko si ogleda vse podrobnosti 

4. lahko ureja 

5. ali pa je pooblaščen za vsa dejanja in spreminjanja v koledarju. 

 

3.2.3 Stiki 

Stiki so v Outlooku tretja najpomembnejša mapa. Do Stikov pridemo tako, da v spodnjem 

levem kotu v Outlook Online kliknemo na 3. gumb, kot prikazuje slika 46.  

 

 Slika 46: Stiki v Outlooku 
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Znotraj kategorije Stiki lahko dodajamo in uvažamo stike ter upravljamo in ustvarjamo skupine 

kontaktov, postopki so napisani v nadaljevanju. Ob prvem kliku na  kategorijo Stiki se nam v 

središču prikaže seznam vseh oseb, s katerimi smo pogosto v stiku, kot prikazuje slika 47. 

 

Slika 47: Prikaz okolja v Stikih 

 

S klikom na posamezni stik pa pridemo do podrobnosti in informacij o posamezni osebi. Le-te 

se nam prikažejo na desni strani podokna, kot prikazuje slika 48. 

 

 Slika 48: Podrobnosti o Stiku 

 

 

3.2.3.1 Dodajanje stikov 

1. USTVARJANJE SAMOSTOJNEGA STIKA 

 

Slika 49: Ustvarjanje samostojnega stika  

 

1. Nov stik dodamo s klikom na gumb »Novo«, kot prikazuje slika 49, 
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2. V padajočem meniju izberemo »Stik« 

3. Odpre se nam pogovorno okno »Dodaj stik« kot prikazuje slika 50. 

 

 

Slika 50: Dodajanje informacij o osebi 

 

 

1. Stiku dodamo ime in priimek. 

2. dobro je, da vnesemo stikov e-poštni naslov, 

3. ni potrebno izpolniti vseh polj. Vpišemo lahko le tiste informacije, ki so pomembne 

za nas oziroma jih potrebujemo. Po želji lahko tudi kasneje z dvoklikom na stik 

dodajamo več informacij. 
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2. USTVARJANJE SEZNAMA STIKOV 

 

Slika 51: Dodajanje seznama stikov 

 

1. Nov seznam stikov dodamo s klikom na gumb »Novo«, 

2. nato v padajočem meniju izberemo »Seznam stikov«, in odpre se nam 

pogovodno okno za dodajanje seznama stikov, kot prikazuje slika 52. 

 

Slika 52: Prikaz dodajanja seznama imen 

 

1. V polje »Seznam imen« vpišemo ime skupine, 

2. v polje »Dodaj člane« vnesemo imena članov, katere lahko vnašamo ročno ali 

pa s pomočjo iskalnika, ko končamo z dodajanjem, vse skupaj potrdimo s 

klikom na gumb »Shrani«. 

 

3. SKUPINA STIKOV 

 

 Slika 53: Dodajanje skupina stikov 

 

1. Novo skupino stikov dodamo s klikom na gumb »Novo«, 

2. nato v padajočem meniju izberemo »Skupina«. 
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Odpre se nam pogovorno okno, kjer lahko izbiramo med »Standardno skupino« ali 

»Profesionalno skupino za učenje (PLC), kot prikazuje slika 54. 

 

 Slika 54: Vrsti skupine: Standardna in Profesionalna 

 

 

 

 Slika 55: Standardna skupina 

 

1. V standardni skupini najprej vnesemo ime skupine. 

2. Nato dodamo opis, da se lahko uporabniki lažje odločijo, če bodo sodelovali v 

skupini ali ne. 

3. Zasebnost lahko nastavimo na javno ali zasebno. 

4. Nato nastavimo jezik v skupini (npr. Slovenščina). 

5. Obkljukamo lahko možnost, da nam kopije vseh sporočil skupine in dogodkov 

sistem pošlje v nabiralnik članov. 

6. Na koncu kliknemo na gumb »Ustvarite« in standardna skupina je ustvarjena. 
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Zakaj so skupine stikov uporabne?  

Če pogosto pošiljamo sporočila našim sošolcem, se celoten postopek lahko poenostavi z 

ustvarjanjem skupine stikov. V to skupino dodamo vse elektronske naslove sošolcev in ko jim 

želimo poslati sporočilo, odpremo skupino in enostavno napišemo sporočilo. Postopek je enak 

v kolikor želimo vsem hkrati poslati povabilo na srečanje. 

3.2.3.2 Uvažanje stikov 

Outlook ne omogoča le ročnega dodajanja stikov, ampak tudi enostavno uvažanje.  

 

Slika 56: Uvažanje stikov  

 

1. V menijski vrstici izberemo gumb »Upravljaj«, 

2. odpre se seznam, kjer izberemo »Uvozite stike«, 

3. seznam stikov lahko uvozimo preko Gmaila, Outlooka, Yahoo-ja in Pošte 

Windows Live, kot prikazuje slika 57. 

 

 

 Slika 57: Uvažanje stikov iz različnih virov 

 

3.2.3.3 Iskanje stikov 

Iskanje po stikih funkcionira po enakem principu kot iskanje po elektronski pošti (glej poglavje 

3.2.1.5 Upravljanje pošte 3. ISKANJE SPOROČIL). Najpreprostejši način je, da vpišemo ime stika 

v iskalno okno, kot prikazuje slike 58. 

 

Slika 58: Iskanje stikov 
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3.2.4 Opravila 

Zraven pošte, koledarja in stikov, Outlook Online premore tudi ustvarjanje in upravljanje 

opravil. Kategorija »Opravila« se nahaja v spodnjem levem kotu Outlooka, kot prikazuje slika 

59. 

 

Slika 59: Opravila v Outlooku 

 

 

Novo opravilo lahko ustvarimo z klikom na gumb »Novo« in prikaže se nam podokno, kjer 

lahko vpišemo želene informacije.  

 

Slika 60: Novo opravilo 

 

1. Novo opravilo ustvarimo s klikom na gumb »Novo«, 

2. prikaže se nam podokno, kjer lahko vpišemo želene informacije, kot prikazuje 

slika 61. 

 

 
1. V oblikovanju opravil najprej napišemo zadevo opravila, 

2. nato nastavimo rok opravila 

3. lahko dodamo kratek opis, ki ga poljubno oblikujemo. 

4. Najpomembnejše je, da lahko nastavimo podrobnosti sporočila, s klikom na 

gumb »Prikaži več podrobnosti« se odpre pogovorno okno, kot prikazuje slika 62. 

Slika 61: Oblikovanje opravila 
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1. V nastavitvah podrobnosti opravil je potrebno najprej napisati zadevo, 

2. dodati rok opravila, ki se prikaže kot koledar in izberemo željeni datum, 

3. nastavimo lahko začetni in kočni datum, 

4. stanje, ki je lahko:  

• Ni se začelo 

• V teku 

• Dokončano 

• Čakanje na druge 

• Odločeno 

5. prioriteta, ki je lahko: 

• Visoka 

• Navadna ali 

• Nizka 

6. ponovitev, ki je lahko: 

• Nikoli 

• Vsak dan 

• Vsak delovnik 

• Vsak mesec 24. dan 

• Drugo … 

7. v nastavitvah podrobnosti ni potrebno izpolniti vseh polj, le tiste ki se nam zdijo 

najpomembnejše. Na koncu kliknemo na gumb »Shrani« in podrobnosti opravila 

bodo shranjene. 

Slika 62: Nastavitev podrobnosti v opravilih 
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3.3 OneDrive  

OneDrive je sestavni del storitve Office 365, ki ponuja mesto v oblaku za shranjevanje, skupno 

rabo in sinhroniziranje datotek. OneDrive omogoča posodobitev in skupno rabo datotek v 

poljubni napravi. Officeove dokumente lahko celo urejamo istočasno z drugimi, ki sodelujejo 

na dokumentu (Microsoft 2016).  

3.3.1 Dostop do aplikacije OneDrive 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo OneDrive, kot 

prikazuje slika 63.  

 

Slika 63: Dostop do OneDriv-a 

 

 

3.3.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z OneDrive, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. uporabniški 

vmesnik. 

Uporabniški vmesnik OneDrive je prikazan na sliki 64 in je razdeljen na 3  glavne komponente: 

1. Orodna vrstica – pojavi se na vrhu uporabniškega vmesnika in omogoča hiter dostop do 

pogosto uporabljenih ukazov, vključno z iskanjem.  

2. Levo podokno omogoča dostop do datotek in skupin. 

3. Desno podokno prikaže vsebino izbrane mape. S klikom na datoteko v desnem podoknu 

se datoteka odpre  v ustrezni aplikaciji, kot je Word ali Excel. 
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 Slika 64: Uporabniški vmesnik 

 

 

3.3.3 Nalaganje datotek v aplikacijo OneDrive  

Poznamo dve možnosti nalaganja datotek v OneDrive. Datoteke lahko naložimo v OneDrive 

tako, da jih povlečemo in spustimo. OneDrive pokaže, kje lahko te spustimo, da se dodajo v 

knjižnico. Druga možnost nalaganja datotek je preko gumba prenesi. 

a) 1. možnost:  

1. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo OneDrive. 

2. Izberemo dokumente, ki jih želimo naložiti in jih spustimo v OneDrive, kot je prikazano v 

sliki 65.  

 

Slika 65: Prenos dokumentov v OneDrive preko možnosti povleci in spusti 

 

 

1 

3 2 
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b) 2. možnost: 

1. V OneDrive-u izberemo možnost Prenesi, kot prikazuje slika 66. 

 

 

 

2. V odprtem pogovornem oknu izberemo datoteke, ki jih želite prenesti in kliknite Odpri. 

3.3.4 Pogledi datotek z različnih naprav 

Ko so datoteke naložene na OneDrive-u jih lahko gledamo, urejamo, brišemo in dodajamo iz 

različnih naprav (pametni telefoni, tablice). Samo prijavimo se v OneDrive račun (glej poglavje 

Vpis v Office 365 Online s službenim računom) in datoteke se  bodo prikazale. Za hitrejše in 

lažje delo si lahko prenesemo aplikacijo, v katero se preprosto prijavimo in že lahko začnemo 

z delom od koderkoli. OneDrive je podprt na Android, iOS in Windows operacijskih sistemih.  

3.3.5 Shranjevanje datotek v OneDrive preko Office namizne aplikacije 

Če ne uporabljamo OneDrive namizne aplikacije in jo želimo namestiti sledimo korakom v 

povezavi. Če že imamo namizno aplikacijo, lahko datoteke v OneDrive shranjujemo po 

naslednjih korakih, opisanih spodaj. 

1. V odprtem dokumentu (Word, Excel, PowerPoint) kliknemo Datoteka > Shrani kot > 

OneDrive- ime vašega podjetja. V našem primeru OneDrive- Univerza v Mariboru, kot 

prikazuje slika 67. 

 

Slika 67: Shranjevanje datotek preko namizne aplikacije 

 

 

2. Poiščimo mesto, kamor želimo shraniti datoteko in nato kliknite Shrani. 

Slika 66: Možnost prenosa datotek v OneDrive z gumbom Prenesi 

https://onedrive.live.com/about/sl-SI/support/
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3.3.6 Sinhroniziranje datotek z računalnikom   

Uporabite OneDrive za sinhronizacijo datotek z računalnikom. Po sinhronizaciji lahko z 

datotekami delate neposredno v svojem datotečnem sistemu in do njih dostopate tudi takrat, 

ko nimate vzpostavljene povezave. Ko boste vzpostavili povezavo, bodo morebitne 

spremembe, ki so jih vnesli drugi, sinhronizirane samodejno (Microsoft, Nastavitev računalnika 

za sinhronizacijo datotek 2017v). 

Če želite sinhronizirati OneDrive z računalnikom, sledite opisanim spodnjim korakom. 

1. Vpišite se v Office 365 (glej poglavje Vpis v Office 365 Online s službenim ali šolskim 

računom). 

2. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo OneDrive. 

3. V OneDrive kliknimo Sinhroniziraj.  

4. Ob pozivu kliknimo Začni sinhronizacijo. 

5. Mapa z vsemi dokumenti, do katere lahko dostopamo tudi brez internetne povezave, se 

pojavi v Raziskovalcu, slika 68. 

 

Slika 68: Sinhronizacija 

 

  

 
Upravljanje datotek v OneDrive-u - raziskovalec 

Po sinhronizaciji  z računalnikom, lahko s  svojimi datotekami upravljamo kar preko 

raziskovalca. Ni se nam potrebno več vedno znova vpisovati v storitev Office 365. Na 

enak način kot v brskalniku lahko dodamo  datoteko, jo premaknemo, zbrišemo, 

spremenimo, … Spremembe, ki jih naredimo  v OneDrive-u na računalniku, bodo 

videne tudi na vseh drugih napravah. Torej, če izbrišemo datoteko tukaj, se izbriše 

tudi drugod. Postopek za upravljanje datotek je sledeč: 

1. V raziskovalcu izberemo datoteko, ki jo želite prestaviti v OneDrive. 

2. Primemo in spustimo datoteko v OneDrive- ime vaše organizacije (v našem 

primeru Univerza v Mariboru), kot prikazuje slika 69. 
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Slika 69: Dodajanje datotek v OneDrive preko raziskovalca 

 

3.3.7 Deljenje vsebin z ostalimi 

Vsebine lahko s sodelavci delimo tako preko spleta, kot tudi preko računalnika. Ne glede na 

način, katerega izberemo lahko delamo z drugimi ob istem času in tudi spremembe so enako 

vidne. V nadaljevanju so opisani koraki deljenja vsebin s sodelavci preko spleta in Office 

namizne aplikacije. 

Deljenje datotek s sodelavci preko spleta (slika 70): 

1. Izberemo dokument, ki ga želimo deliti in nato kliknite Skupna raba. 

2. V pogovornem oknu, ki se odpre, vpišemo ime osebe s katero želite dokument deliti in nato 

kliknemo Skupna raba. 

3. Datoteke lahko s sodelavci delimo tudi tako, da izberemo možnost Kopiraj povezavo > 

kopiramo povezavo > povezavo delimo s sodelavci. 

4. Povezavo lahko hitro pošljete preko elektronske pošte tako, da izberete možnost Outlook. 
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5. Vse podrobnosti (slika 71) si ogledamo tako, da označimo željen dokument in nato v 

desnem zgornjem kotu kliknemo , tukaj lahko izbiramo med dovoljenji sodelavca nad 

datoteko, ustavimo skupno rabo, lahko dodamo druge sodelavce, vidimo ostale 

podrobnosti dokumenta. 

Slika 70: Deljenje datotek s sodelavci preko spleta 
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Deljenje datotek s sodelavci preko Office namizne aplikacije: 

1. Izberemo dokument, ki ga želimo deliti in nato kliknemo Datoteka > Skupna raba, nato 

kliknemo možnost Dajte v skupno rabo z osebami in izberemo željenega sodelavca. 

Postopek prikazuje slika 72. 

Slika 71: Podrobnosti dokumenta 
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3.3.8 Iskanje dokumentov 

Večina podjetij ustvari ogromno število dokumentov in iskanje določenih dokumentov lahko 

predstavlja izziv, tudi če smo te dokumente ustvarili sami. V storitvi Office 365 imamo na voljo 

več načinov za iskanje dokumentov. 

Način iskanja dokumenta je po navadi pogojen z dejstvom, koliko vemo o tem dokumentu. 

Tako bomo na primer pregledali točno določena mesta, pregledali skupno rabo dokumenta, … 

Včasih pa bomo dokument želeli poiskati po imenu ali celo izrazu, za katerega menimo, da se 

pojavi v dokumentu. V tem primeru lahko polje za poizvedbo v storitvi OneDrive uporabimo 

za: 

▪ dokumente v storitvi OneDrive. 

▪ dokumente, ki jih je nekdo dal v skupno rabo z vami. 

▪ dokumente, shranjene na mestu, kateremu sledite. 

Polje za iskanje najdete v levem zgornjem kotu storitve OneDrive za podjetja. Za dodatno 

iskanje je na desni strani prisotno tudi poje za filtriranje dokumentov. 

3.3.9 Različice dokumenta 

Izberemo dokument, kliknemo , in nato izberemo možnost Zgodovina različic, kot 

prikazuje slika 73. 

Slika 72: Deljenje datotek preko namizne aplikacije 
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Slika 73: Različice dokumentov 

 

Prikaz dokumentov v skupni rabi z nami 

Dokumenti, ki so v skupni rabi z nami so prikazani v pogledu na levi strani pod zavihkom V 

skupni rabi z mano.  

3.4 Word Online 

S programom Word Online lahko v spletnem brskalniku ustvarjamo, si ogledamo in urejamo 

osebne dokumente, ki jih shranite v storitvi OneDrive ali Dropbox. Če ima organizacija 

naročnino na Office 365 ali SharePointovo spletno mesto, začnite uporabljati Word Online tako, 

da najprej ustvarite ali shranite dokumente v knjižnice na spletnem mestu. Možnosti urejanja 

besedila so v Word Online omejene, za dodatne možnosti moramo preklopiti v način urejanja 

v programu Word (Microsoft, Basic tasks in Word Online 2014u). 

3.4.1 Dostop do storitve Word Online 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo Word. Prikaže 

se nam začetno okno kot je prikazano na slik 74. Na začetnem oknu lahko izberemo nov 

dokument ali pričnemo datoteko iz predloge. Na osrednjem delu nam Office 365 prikaže 

priporočila, to so dokumenti, ki smo jih pred kratkim odprli ali urejali. Na samem dnu imamo 

vse Word dokumente, ki jih imamo shranjene v Office 365.  
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Slika 74: Začetna stran Worda  

 

3.4.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z Word Online, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. 

uporabniški vmesnik. 

Uporabniški vmesnik Word Online je prikazan na sliki 75 in je razdeljen na 3 glavne 

komponente: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime dokumenta, ime programske opreme, ki jo 

uporabljamo, uporabniško ime, gumb za skupno rabo ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. Orodna vrstica z zavihki – pojavi se na vrhu uporabniškega vmesnika in omogoča hiter 

dostop do pogosto uporabljenih ukazov za urejanje besedila.  

3. Delovna površina -  v njej je prikazana vsebina dokumenta, ki ga urejamo.  

 

Slika 75: Delovni prostor Word Online 

 

3.4.3 Urejanje v brskalniku ali programu Word 

Če urejamo dokument v Online različici in potrebujemo napredne nastavitve, kliknemo gumb 

Uredi  v Wordu. Katerega lahko najdemo na sredini orodne vrstice (slika 76).  

1 

2 

3 
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3.4.4 Shranjevanje sprememb 

Word Online samodejno shrani spremembe (slika 77). Poglejmo na vrhu na sredini vrstico 

stanja. Pisalo bo Shranjeno ali Shranjevanje.  

 

   

 

3.4.5 Omogočite skupno rabo dokumentov v spletu 

Ker imamo dokument shranjen v spletu, ga damo v skupno rabo (slika 78) tako, da 

posredujemo njegovo povezavo (namesto pošiljanja e-poštne priloge). Drugi si dokument nato 

ogledajo v spletnem brskalniku ali prenosni napravi. Kliknemo Datoteka > Skupna 

raba > Skupna raba z osebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali v desnem zgornjem kotu izberemo možnost Skupna raba in nato izberemo osebe, s 

katerimi želite sodelovati na dokumentu. Dokumentu lahko dodajamo osebe, jim urejamo 

pravice, kar pomeni, da lahko oseba za katero se odločimo dokument zgolj gleda. Lahko pa 

dokument tudi ureja. Povezavo do dokumenta lahko pošjemo tudi preko Outlooka ali 

preprosto kopiramo povezavo in ji pošljemo osebi s katero želimo deliti dokument.  

3.4.6 Sodelujte z drugimi na istem dokumentu 

Pri sodelovanju z drugimi v programu Word Online urejamo dokumente tako, kot to običajno 

počnemo. Če urejajo dokument tudi drugi, nas Word Online opozori na to. Vsako osebo, ki 

 

Slika 78: Skupna raba dokumentov 

 

 

 

Slika 76: Urejanje v Wordu 

Slika 77: Shranjevanje sprememb 
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trenutno dela z dokumentom, lahko vidite tako, da kliknete v trak Dokument ureja še toliko 

drugih oseb, kot prikazuje slika 79. 

Če kliknemo ime avtorja, nas program premakne na mesto v dokumentu, kjer dela ta oseba. 

Spremembe, ki jih ta oseba vnaša, bomo videli v realnem času.  

3.4.7 Online pretvorba dokumentov  

Če želimo dokument pretvoriti v .pdf ali .odt format kliknemo Datoteka > Shrani kot > 

Prenesi kot datoteko PDF oz. izberite ODT (slika 80). Tukaj lahko prav tako preimenujemo 

datoteko, prenesemo kopijo in shranemo datoteko kot.  

3.5 Excel Online 

S programom Excel Online lahko v spletnem brskalniku ustvarimo, si ogledamo in uredimo 

delovne zvezke, ki jih shranimo v storitvi OneDrive ali storitvi Dropbox. Če ima organizacija 

paket storitve Office 365 ali SharePointovo spletno mesto, začnemo uporabljati Excel Online 

tako, da ustvarimo ali shranimo delovne zvezke v knjižnice na spletnem mestu. Možnosti 

urejanja besedila so v Excel Online omejene, za dodatne možnosti moramo preklopiti v način 

urejanja v programu Excel (Microsoft, Basic tasks in Excel Online 2014s). 

3.5.1 Dostop do storitve Excel Online 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo Excel Online. 

Prikaže se nam začetna stran Excela Online, kjer lahko ustvarimo nov zvezek ali izberemo zvezek 

 

Slika 79: Sodelovanje z drugimi 

 

 

Slika 80: Shranjevanje Word datoteke 
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iz predloge. Prikazane imamo tudi zadnje odprte datoteke in na samem dnu datoteke, ki imamo 

shranjene v Office 365 (slika 81).  

 
Slika 81: Začetna stran Excel Online 

 

 

3.5.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z Excel Online, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. 

uporabniški vmesnik. 

Uporabniški vmesnik Excel Online je prikazan na sliki 82 in je razdeljen na 4  glavne 

komponente: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime dokumenta, ime programske opreme, ki jo 

uporabljamo, uporabniško ime, gumb za skupno rabo ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. Orodna vrstica z zavihki – pojavi se na vrhu uporabniškega vmesnika in omogoča hiter 

dostop do pogosto uporabljenih ukazov.  

3. Delovna površina -  v njej je prikazana vsebina dokumenta, ki ga urejamo.  

4. Zavihki delovnega lista. 
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Slika 82: Uporabniški vmesnik Excel Online 

 

 

3.5.3 Ustvarjanje novega spletnega delovnega zvezka 

1. V storitvi OneDrive kliknemo Novo > Excelov delovni zvezek. 

2. Če želimo delovni zvezek preimenovati, kliknemo Datoteka in preimenuj nato vnesemo  

novo ime. Postopek preimenovanja prikazuje slika 83. 

 

Slika 83: Preimenovanje delovnega lista 

 

 

3.5.4 Urejanje v programu Excel 

Prav tako kot lahko Word Online urejamo v namizni različici lahko to storimo s programom 

Excel. Ko odpremo Ecxel datoteko v online različici imamo v orodni vrstici gumb uredi v Excel, 

kjer se nam odpre namizni Excel in lahko uporabljamo vse tudi najnovejše funkcionalnosti.  

 

Slika 84: Odpiranje datoteke v namizni različici Excela  

 

3 
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3.5.5  Skupna raba delovnih zvezkov v spletu 

Ko ustvarimo spletni delovni zvezek, ga lahko damo v skupno rabo za prijatelje, sodelavce ali 

javnost. Drugi si lahko ogledajo naše delovne liste, razvrščajo in filtrirajo podatke ter 

prikazujejo podrobnejše informacije vrtilnih tabel v spletu ali mobilni napravi. 

Če želimo dati delovni zvezek v skupno rabo, kliknemo Skupna raba (slika 85)  v desnem 

zgornjem kotu  in vnesemo e-poštni naslov oseb, za katere želimo omogočiti skupno rabo.  

 

Slika 85: Skupna raba delovnega zvezka s sodelavci 

 

 

3.5.6 Sodelovanje z drugimi na istem delovnem listu 

Ko v programu Excel Online sodelujemo z drugimi, lahko urejamo delovne liste tako, kot po 

navadi. Ko drugi urejamo delovni list, Excel Online takoj prikaže njihovo prisotnost in njihove 

posodobitve. To deluje le, kadar vsi delamo v programu Excel Online. Če kdorkoli odpre delovni 

zvezek v namiznem Excelu, drugi ne bomo mogli istočasno urejati delovnega zvezka v 

programu Excel Online. 

3.5.7 Shranjevanje delovnega zvezka 

V programu Excel Online ni na voljo gumb Shrani, ker se delovni zvezek samodejno shranjuje. 

Lahko pa shranimo kopijo delovnega zvezka v spletu, tako da kliknemo Datoteka > Shrani 

kot. 

Če želimo shraniti kopijo delovnega zvezka iz storitve OneDrive v računalnik, bomo morali 

zvezek prenesti. Kliknemo Datoteka > Shrani kot > Prenesi kopijo. Lahko izberete tudi 

možnost Prenesi kot ODS. Postopek prenosa prikazuje slika 86. 



Priročnik: Microsoft Office 365 
 

 

52 

 
Slika 86: Shranjevanje Excelovega delovnega zvezka 

 

3.6 PowerPoint Online 

S programom PowerPoint Online lahko v spletnem brskalniku ustvarimo, si ogledamo in 

uredimo predstavitve, ki jih shranimo v storitvi OneDrive ali storitvi Dropbox. 

3.6.1 Dostop do storitve PowerPoint Online 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo PowerPoint 

Online. 

Odpre se nam začetna stran PowerPointa online. Kjer lahko ustvarimo novo predstavitev ali 

pričnemo z ustvarjanjem iz predloge. Na sredini imamo prikazane nedavno odpre PowerPoint 

predstavitve. Na samem dnu pa lahko najdemo vse PowerPoint datoteke, katere imamo 

shranjene v Office 365.  
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Slika 87: Začetna stran PowerPoint online 

 

 

3.6.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z PowerPoint Online, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. 

uporabniški vmesnik. 

Uporabniški vmesnik PowerPoint Online je prikazan na sliki 88 in je razdeljen na 4  glavne 

komponente: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime dokumenta, ime programske opreme, ki jo 

uporabljamo, uporabniško ime, gumb za skupno rabo ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. Orodna vrstica z zavihki – pojavi se na vrhu uporabniškega vmesnika in omogoča hiter 

dostop do pogosto uporabljenih ukazov.  

3. Delovna površina -  v njej je prikazana vsebina dokumenta, ki ga urejamo.  

4. Statusna vrstica – leži na spodnjem delu okna, v njej je prikazano število diapozitivov, jezik, 

ki ga uporabljamo, možni pogledi predstavitve, opombe ter raven povečave diapozitivov.  
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Slika 88: Uporabniški vmesnik PowerPoint Online 

 

 

3.6.3 Ustvarjanje spletne predstavitve 

1. V storitvi OneDrive kliknemo Novo > PowerPointova predstavitev. 

2. Če želimo predstavitev preimenovati, kliknemo privzeto gumb datoteka. Prikaže se nam 

seznam v katerem lahko najdemo Preimenuj. Ob kliku nanj lahko preimenujemo datoteko 

na kateri delamo.  

 

Slika 89: Preimenovanje predstavitve 

 

 

3.6.4 Dajanje predstavitve v skupno rabo v spletu 

Ko delamo v predstavitvi v storitvi OneDrive, jo morda želimo dati v skupno rabo z drugimi, da 

si jo lahko ogledamo ali pa delamo v njej skupaj z drugimi. 

1. Izberimo predstavitev v storitvi OneDrive, nato kliknemo zavihek Skupna raba, slika 90.  

2. V razdelku Skupna raba vnesemo elektronski naslov sodelavca in nato kliknemo Skupna 

raba. 

3 

1 

4 
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Slika 90: Skupna raba predstavitve 

 

 

Ob kliku na gum skupna raba lahko dodajamo osebe, pošiljamo datoteko preko Outlooka 

ali kopiramo povezavo do datoteke. Prav tako lahko ob kliku na Vsakdo s to povezavo lahko 

ureja vstopimo do nastavitev, kjer lahko določimo kdo lahko vidi našo datoteko. Prav tako 

lahko nastavimo druge nastavitve kot so blokiranje vnosa, določanje datuma potema in 

prekinemo dovoljenje za urejanje naše datoteke (slika 91). 

 

 

Slika 91: Sprememba dostopa 

 

 

3.6.5 Shranjevanje predstavitve 

V programu PowerPoint Online ni na voljo gumb Shrani, ker se predstavitev samodejno 

shranjuje. Lahko pa shranimo kopijo predstavitve v spletu, tako da 

kliknemo Datoteka > Shrani kot. 

Če želimo shraniti kopijo predstavitve iz storitve OneDrive v računalnik, bomo morali prenesti 

predstavitev. Kliknemo Datoteka > Shrani kot > Prenesi kopijo. Lahko izberemo tudi 

možnost Prenesi kot ODS, Prenesemo kot sliko ali PDF datoteko (slika 92).  
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Slika 92: Shranjevanje PowePoint datoteke 

 

 

3.7 OneNote Online 

Z OneNote Web App, lahko uporabimo spletni brskalnik za ustvarjanje, odpiranje, ogled, 

urejanje, oblikovanje in skupno raba OneNotovih zvezkov, ki smo jih ustvarili oziroma dodali v 

storitvi OneDrive.  

S storitvijo OneNote Online lahko urejamo OneNotove zvezke v oblaku tako, da jih odpremo 

v brskalniku in vnesemo popravke kjer koli na straneh zvezka. Poleg vnašanja in oblikovanja 

besedila lahko v zapiske dodamo tudi slike (Microsoft, Basic tasks in OneNote Online 2014t). 

3.7.1 Dostop do storitve OneNote Online 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo OneNote 

Online. Ob vpisu se nam prikaže okno prikazano na sliki 93. Kjer imamo zbrane vse naše 

nedavne zvezke.  
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Slika 93: Začetna stran OneNote  

 

 

3.7.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z OneNote Online, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. 

uporabniški vmesnik. 

Uporabniški vmesnik OneNote Online je prikazan na sliki 94 in je razdeljen na 4  glavne 

komponente: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime dokumenta, ime programske opreme, ki jo 

uporabljamo, uporabniško ime, gumb za skupno rabo ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. Orodna vrstica z zavihki – pojavi se na vrhu uporabniškega vmesnika in omogoča hiter 

dostop do pogosto uporabljenih ukazov.  

3. Delovna površina -  v njej je prikazana vsebina dokumenta, ki ga urejamo.  

4. Okno z razdelki.   

 

Slika 94: Uporabniški vmesnik OneNote Online 
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3.7.3 Ustvarjanje novega zvezka 

Vpišemo se v OneDrive in ustvarimo zvezek v brskalniku. Kliknemo Novo > OneNotov 

zvezek in zvezek poimenujte, kot prikazuje slika 95. 

 

Slika 95: Ustvarjanje novega zvezka 

 

 

 

3.7.4 Sestava zvezka 

Zvezek je sestavljen iz Odsekov in Strani. Sestavo zvezka prikazuje slika 96. Če želite zvezek 

organizirati v različne kategorije, lahko dodate poljubno število odsekov. Če potrebujete več 

prostora v katerem koli odseku zvezka, lahko dodate poljubno število strani. 

1. Odsek se doda na skrajni levi strani zvezka, v pogovornem oknu vnesite ime odseka in 

kliknite Vredu.  

2. Stran se doda na levi strani zvezka pod iskalnim poljem, ime strani se vpiše v delovni 

površini. Če želite vnesti zapiske, kliknite kjer koli na strani in začnite vnašati besedilo. 

OneNote ustvari vsebnik za zapiske za posamezen blok besedila, ki ga vnesete ali napišete. 

3. Odsek in stran lahko vstavite tudi tako, da greste na zavihek Vstavljanje in izberemo odsek 

oz. stran. 

 

Slika 96: Sestava zvezka 

 

 

Shranjevanje zapiskov 

V programu OneNote Online ne bomo našli gumba »Shrani«, in sicer zato, ker v OneNotu nikoli 

ni treba shraniti dela. Ko uporabljamo zvezke, OneNote Online samodejno shranjuje vse 

spremembe – ne glede na to, ali smo naredili le nekaj ali pa precej sprememb. Tako bomo imeli 
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manj skrbi in bomo lahko namesto o računalniških datotekah razmišljali o projektih, zamislih 

in idejah. 

Če si premislimo in želimo razveljaviti nekaj, kar smo vnesli, dodali ali izbrisali v zapiskih, 

pritisnemo Ctrl+Z ali Razveljavi. 

Skupna raba zapiskov v spletu 

Ker je zvezek shranjen v spletu, ga lahko damo v skupno rabo tako, da pošljemo povezavo 

namesto priloge v e-pošti. Drugi lahko kliknejo povezavo v svojih brskalnikih in preberejo vaše 

opombe, jih dopolnijo, spremenijo, izbrišejo, ... To lahko storimo na dva načina: 

1. V desnem zgornjem kotu kliknemo možnost Skupna raba in tako povabimo osebo k 

sodelovanju. 

2. Kliknemo zavihek Datoteka > Skupna raba in tako povabimo osebo k sodelovanju. 

Sodelovanje z drugimi v zvezku 

Skupinsko delo v zvezku je priročno, če zbiramo ideje ali raziskujemo za skupinski projekt. V 

programu OneNote Online so posodobitev prikazane takoj, da si lahko ogledamo, kaj so 

uporabniki spremenili na strani: odprimo Pogled > Pokaži avtorje (kliknemo znova, da 

skrijemo imena avtorjev). 

OneNote poskrbi, da so zvezki sinhronizirani z vsemi drugimi osebami, tudi če uporabljajo 

različne naprave. Sodelavci lahko uporabljajo OneNote Online, OneNote 2010, 2013, ali 2016 

ali pa OneNote v telefonu ali tablici. 

3.8 SharePoint Online 

SharePoint Online je storitev v oblaku, ki jo gosti Microsoft na lastnih strežnikih, za podjetja 

vseh vrst in velikosti. Namesto nameščanja in uvajanja strežnika SharePoint Server v prostorih 

podjetja, se zdaj vsako podjetje lahko enostavno naroči na SharePoint Online. Tako je 

zaposlenim na voljo rešitev, ki pomaga ustvariti spletna mesta za skupno rabo in izmenjavo 

dokumentov ter informacij. Hkrati omogoča tudi vpogled vanje, tako sodelavcem in partnerjem 

podjetja kot tudi strankam (Banfi, in drugi 2012). 

 SharePoint je izredno močno orodje oz. portal, ki ga vzpostavijo podjetja, ki se zavedajo, da je 

ključ do uspeha dobro sodelovanje med zaposlenimi. Orodje s svojo preprostostjo, 

uporabnostjo in dosegljivostjo dosega visoko priljubljenost med uporabniki in 

predstavlja centralno informacijsko stičišče podjetja (Banfi, in drugi 2012). 

Uporaba SharePoint Online omogoča:  

•  upravljanje in deljenje pomembnih dokumentov s sodelavci,  

•  ohranjati skupine v sinhronizaciji in upravljanje pomembnih projektov,  

•  enostavno iskanje pomembnih dokumentov,  

• ostati na tekočem z informacijami podjetja,   
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• ustvarjati Microsoft Office dokumente in njihovo shranjevanje neposredno na Sharepoint 

Online,  

• zaščito občutljive vsebine z ravnmi dovoljenja,   

• dostop do pomembnih dokumentov iz mobilnih naprav,  

• komunikacija v realnem času s sodelavci, strankami in partnerji,  

• poenostavljeno nadzorovanje in poročanje,  

• učinkovito projektno sodelovanje med ekipami,… 

Čeprav SharePoint uporablja na milijone ljudi, ni povsem preprosto povedati čemu vse je 

namenjen. Gre za vsestransko Microsoftovo rešitev. Je poslovni portal za komunikacijo znotraj 

podjetja, dokumentni sistem, iskalnik za podatke, orodje za projektno vodenje, za ustvarjanje 

spletnih mest, knjižnice dokumentov…    

V tem poglavju so podrobneje predstavljena opravila, s pomočjo katerih lahko upravljamo 

strani, ki smo jo ustvarili. Tako lahko izbiramo različne teme, oblike strani, dodajamo podstrani 

in vsebino, dodajamo in urejamo slike in podobno (Banfi, in drugi 2012).  

3.8.1 Dostop do storitve SharePoint Online 

Najprej se prijavimo v Office 365 po korakih opisanih v poglavju Vpis v Office 365 Online s 

službenim računom. Na vrhu strani Office 365 kliknemo gumb in izberemo SharePoint 

Online.  

3.8.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z SharePoint Online, je pomembno da spoznamo delovni prostor oz. 

uporabniški vmesnik. 

Uporabniški vmesnik SharePoint Online je prikazan na sliki 97 in je razdeljen na 2 glavni 

komponenti: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime programske opreme, ki jo uporabljamo, gumb 

za obvestila, nastavitve, pomoč, uporabniško ime ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. SharePointovo namizje – namizje s spletnimi mesti, ki jih spremljamo. 
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Slika 97: Uporabniški vmesnik SharePoint 

 

 

3.8.3 Ustvarjanje novega spletnega mesta 

Če želimo ustvariti novo spletno mesto kliknemo na gumb . Sharepoint nam 

ponudi dve možnosti (slika 98). Ustvarimo lahko spletno mesto skupine ali spletno mesto za 

komunikacijo.  

 

Slika 98: Izbira spletnega mesta 

 

SPLETNO MESTO SKUPINE  

 
1. Ob izbiri spletnega mesta skupine se prikaže podokno prikazano. Tukaj 

dodamo ime in opis spletnega mesta (slika 99). Pomembno je, da določimo 

unikatno ime spletne strani! 

 

 

 

2 

1 
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Slika 99: Spletno mesto skupine 

 

2. Ko določimo ime in opis spletnega mesta se prikažejo podrobne nastavitve 

kot so prikazane na sliki 100. Nastavimo lahko jezik spletne strani in določimo 

ali bo spletno mesto javno dostopno ali zasebno. 

Slika 100: Podrobne nastavitve spletnega mesta  

 

 

3. Ob kliku naprej se nam prikaže slika 101. Tukaj lahko dodajamo lastnike 

spletnega mesta ter člane.  
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Slika 101: Dodajanje oseb 

 

 

SPLETNO MESTO ZA KOMUNIKACIJO  

 

Slika 102: Spletno mesto za komunikacijo 

 

Ob kliku na spletno mesto za komunikacijo se nam prikaže podokno na sliki 102. 

Tukaj lahko spletni strani določimo tudi temo. Izberemo lahko med: Izložba ali prazna. 

Prav tako lahko tukaj dodamo ime in opis spletnega mesta. 

Prikaže se nam spletno mesto, katero lahko razdelimo na dva glavna dela (slika 103):  

1. Orodna vrsta kjer lahko najdemo ime spletnega mesta, datoteke, strani, 

vsebino mesta in podobno.  

Imamo tudi gumb novo kjer lahko dodajamo: seznam,. Knjižnico dokumentov, 

stran, objava novic, povezava do novic in aplikacije.  

 

2. Delovna površina. 
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Slika 103: Okno za spletno mesto komuniciranja 

 

 

Pogled nas premakne na odprto spletno mesto (slika 104). Odprto spletno mesto je razdeljeno 

na 3 glavne komponente: 

1. Naslovna vrstica – v njej je prikazano ime programske opreme, ki jo uporabljamo, gumb 

za obvestila, nastavitve, pomoč, uporabniško ime ter navigacijski gumb v druge storitve 

Office 365. 

2. Navigacijsko podokno - tam se nahajajo gumbi do podstrani z dokumenti, beležke, strani, 

celotne vsebine spletne strani, gumb domov in koš. 

3. Delovna površina.  

 

 

Slika 104: Spletno mesto skupin 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 
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3.8.4 Vsebina spletnega mesta  

Celotno vsebino spletnega mesta na kateri se nahajamo najdemo na levi strani navigacijskega 

podokna tako, da izberemo Vsebine mesta. 

Osnovni tipi elementov 

 

Slika 105: Dodajanje osnovnih elementov  

  

 

Izdelamo jih tako, da kliknemo gumb pod naslovom v zavihku Vsebine mesta. S klikom na 

gumb nato izberemo osnovni element, ki ga želimo izdelati. 

 V Sharepoint-u lahko izdelamo naslednje osnovne tipe elementov:  

1. Podmesto. 

2. Stran. 

3. Knjižnica dokumentov.  

4. Aplikacije. 

5. Seznam. 

Nastavitve spletnega mesta 

Do nastavitve spletnega mesta pridemos klikom na levem navigacijskem podoknu Vsebine 

mesta> nato pa v desnem zgornjem kotu izberemo možnost Nastavitve mesta. 

3.8.5 Aplikacije  

Aplikacije so interaktivna orodja, s katerimi naši strani dodamo funkcionalnost. Do njih 

dostopamo preko gumba  Novo > Aplikacije.  

Gradniki, ki so ponujeni, so knjižnica dokumentov, koledar, objave in adresar, opravila, listi, ... 

Posamezne gradnike vstavimo tako, da se postavimo na želeno mesto in kliknemo gumb za 

določen gradnik. 

1. KNJIŽNICA DOKUMENTOV- Knjižnico dokumentov vstavimo s klikom na gumb Knjižnica 

dokumentov. Več  o knjižnici dokumentov v poglavju 3.8.6 Knjižnice dokumentov.  

2. KOLEDAR- Koledar lahko uporabljamo za shranjevanje raznih dogodkov ekipe, kot so 

srečanja, družabni dogodki, celodnevni dogodki, sestanki in podobno.    Koledar vstavimo s 

klikom na gumb koledar. Nov dogodek ali sestanek vstavimo z dvoklikom na dan in nato v 

pogovornem oknu vpišemo potrebne informacije.  



Priročnik: Microsoft Office 365 
 

 

66 

3. OBJAVE - Seznam objav lahko uporabimo za objavo novic, stanja in drugih kratkih 

informacij, ki jih želimo deliti s člani naše skupine. Novo objavo vstavimo s klikom na gumb 

Objave. Novo obvestilo ustvarimo s klikom na gumb nove objave.     

4. STIKI - Seznami stikov so uporabni tako za podjetje kot tudi za posameznika. Z adresarjem 

na naši spletni strani zmanjšamo število papirnatih kontaktnih vizitk in možnost izgube le‐teh. 

Seznam stikov vstavimo s klikom na gumb Stiki, kjer v padajočem meniju izberemo novo.    

5. VEČ GRADNIKOV- V kolikor nam ponujeni gradniki ne ustrezajo, lahko izbiramo med 

mnogimi drugimi gradniki. Nekateri izmed teh so Seznam po meri, Opravila, Nabiralnik 

mesta,…  

3.8.6 Knjižnice dokumentov 

Knjižnico dokumentov lahko ustvarimo na vsaki podstrani, na kateremkoli mestu. Vstavimo jo 

kot spletni gradnik, kar je že predstavljeno v poglavju Osnovni tipi elementov. 

S klikom na gumb Knjižnica dokumentov se nam prikaže pogovorno okno, kamor vpišemo 

ime naše knjižnice dokumentov. Za ime lahko uporabimo črke, številke in simbole. Končamo s 

klikom na gumb Ustvari. 

Knjižnico dokumentov lahko preimenujemo tudi kasneje. To storimo tako, da kliknemo 

Vsebina mesta> izberemo željeno knjižnico in ne kliknemo na njo, ampak kliknemo gumb  

 in izberemo možnost Nastavitve > v odprtem pogovornem oknu 

izberemo možnost Ime seznama, opis in krmarjenje, nato v polju Ime spremenimo ime 

knjižnice. V možnosti Nastavitve, lahko naredimo tudi druge spremembe knjižnice. 

Dodajanje dokumentov 

Dokumente enostavno dodamo s klikom na gumb  . Nato poiščemo datoteko, ki 

jo želimo dodati v knjižnico.  

Organiziranje knjižnice dokumentov 

Za lažjo preglednost dokumentov je najpomembnejša organiziranost naše knjižnice. Naše 

dokumente lahko organiziramo že tako, da drugim članom skupine naročimo, da njihove 

dokumente poimenujejo s svojimi začetnicami in tako vedno vemo kdo je avtor dokumenta.  

Dokumente lahko enostavno razvrščamo po tipu, imenu, datumu zadnje spremembe in avtorju 

spremembe. Dokumente razvrstimo tako, da kliknemo na spustno kljukico (označeno z rdečo 

barvo)    

 

V padajočem meniju se pojavijo možnosti razvrščanja. 
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Dodajanje stolpcev 

Nov stolpec dodamo tako, da kliknemo na knjižnico dokumentov in nato kliknemo na gumb 

. Na voljo imamo različne možnosti, kot je na primer enojna vrstica, več vrstic, izbira, 

število, valuta, datum in čas, potrditveno polje, oseba ali skupina in podobno.   

Glede na izbran tip informacij se polja prilagodijo. Z dodanimi polji nato filtriramo dodane 

dokumente še bolj podrobno.  

3.8.7 Anketa  

Anketa je posebna vrsta seznama, ki nam omogoča, da ustvarimo vprašanja in pridobimo 

odgovore drugih oseb. Le‐ta nam je v pomoč  pri raziskavi mnenj drugih, saj lahko na ta način 

marsikaj izboljšamo. Uporabimo lahko različne vrste vprašanja, kot so vprašanja z več možnimi 

odgovori, polja za izpolnjevanje in ocene (Banfi, in drugi 2012). 

Anketo lahko ustvarimo: 

1. Vsebina mesta > Novo > Aplikacija > izberemo možnost Anketa.  

2. Nato vnesemo ime ankete in kliknemo Ustvari. Odpre se nam stran ankete.  

3. Vprašanja dodamo s klikom na Nastavitve > Dodaj vprašanje. Za dodajanje vprašanj sta 

pomembni 2 kategoriji:  

- Vprašanje in vrsta  

V polje Vprašanje (slika 106) vpišemo vprašanje in nato izberemo še vrsto želenega odgovora. 

Najpogosteje uporabljeni tip odgovora je Izbira, kjer anketirancem že ponudimo več možnih 

odgovorov. Glede na izbran tip se prilagodijo polja v naslednji kategoriji. 
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- Dodatne nastavitve vprašanja (slika 107) 

Tukaj lahko določimo ali je odgovor na vprašanje obvezen ali ne.  

Glede na vrsto vprašanja lahko vnesemo tudi odgovore, med katerimi bodo anketirane osebe 

izbirale. V primeru izbire, lahko določimo tudi kako so možni odgovori prikazani (padajoči meni, 

potrditveno polje ali potrditveno polje, ki dopušča izbiro več odgovorov). Izberemo lahko tudi 

privzeto vrednost. 

 

Slika 106: Vprašanja 
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Če želimo v anketo vključiti več vprašanj: 

1.  kliknemo na gumb Naslednje vprašanje. Če smo zaključili, kliknemo na gumb 

Dokončaj.  

2. Ob kliku na Dokončaj se odpre okno nastavitve ankete (slika 108). Tukaj lahko urejamo 

ime ankete, izbrišemo anketo, dodajamo vprašanja, itd.  

 

 

Slika 107: Nastavitve vprašanja 
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Slika 108: Podrobnosti ankete  
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4 Skype za podjetja 
4.1 Definicija Skype za podjetja  

Skype za podjetja ali Skype for business (slika 109) nam omogoča povezovanje s sodelavci, 

poslovnimi partnerji v našem podjetju ali po vsem svetu (Microsoft 2017j).  

Slika 109: Logo Skype za podjetja 

 

Vir: (Team 2015) 

Skype za podjetje vsebuje vse kar potrebujemo za poslovno srečanje. Delamo lahko tako kot, 

da bi bili vsi udeleženci srečanja v eni sobi. Srečanju pa se lahko pridruži do kar 250 ljudi. Skype 

za podjetje nam ponuja skupinske seje, obsežna oddajanja ter klicanje s telefonom. Tako lahko 

poslovne partnerje pokličemo s telefonom ali računalnikom. Dobra stran Skype za podjetje je 

ta, da lahko klice sprejemamo tako doma kot na poti (Microsoft 2017k). 

4.1.1 Srečanja 

Skype sistemi omogočajo konferenčne sobo, ki nam bodo zagotovile odličen videz in 

kakovostno zvočno ločljivost HD. Delo v konferenčnih sobah je preprosto, saj nam daje občutek 

kot, da bi bili vsi udeleženci v eni sobi, tako lahko hitro in enostavno dodamo udeležence ter 

delimo željeno vsebino (Microsoft 2017l). 

Oddajanje srečanja v Skypu 

Z oddajanjem srečanja lahko razširimo obseg srečanja do 10.000 udeležencev. Tako lahko 

oddajamo različne seminarje, predstavitve, ki jih za več udeležencev izvaja ena oseba. Skype 

nam omogoča, da omejimo udeležbo na ljudi, ki so prisotni v organizaciji ali pa delimo vsebino 

z vsemi uporabniki interneta (Microsoft 2017l). 

Microsoftova konferenca preko omrežja PSTN 

Microsoftove konference nam omogočajo, da se pridružimo srečanju zgolj s telefonom. Tako 

se lahko srečanju udeležimo kadarkoli in kjerkoli se nahajamo, saj imamo vedno pri sebi telefon, 

ki pa ne potrebuje internetne povezave (Microsoft 2017l). 
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4.1.2 Glasovne storitve 

Klici med osebami 

Skype za podjetja vsem uporabnikom omogoča govor po omrežju IP (VoIP) preko lastnega 

omrežja. Vsakemu klicu lahko dodamo video ali skupno rabo vsebin. Z vsemi, ki uporabljajo 

Skype se lahko povežemo, z njimi sodelujemo z glasovnimi storitvami kot z videom. 

Sprejemanje klicev in klicanje lahko opravljamo doma ali na službeni poti s telefonom ali 

računalnikom (Microsoft 2017m). 

Hišna centrala v oblaku 

Hišna centrala v oblaku v storitvi Office 365 ponuja funkcije, ki jih potrebujemo, da odpravimo 

tradicionalni sistem hišnih central in z njimi povezanih stroškov (Microsoft 2017m). 

Klicanje preko omrežja PSTN, ki ga ponuja Microsoft 

Klicanje preko omrežja PSTN, ki ga ponuja Microsoft uporabnikom omogoča, da kličemo 

tradicionalne telefonske številke s Skype za podjetja. S skrbniškimi portali za Office 365 lahko 

za ljudi na različnih lokacija pridobimo, dodelimo in uporabimo nove telefonske številke. Ni 

potrebno vzpostavljati nove telefonske linije ali nameščati opreme (Microsoft 2017m). 

Povezovanje z oblakom 

Samo povezovanje z oblakom nam omogoča programska oprema, ki poveže obstoječe 

telefonske linije s hišno centralo v oblaku Office 365. Centrala v oblaku je uporabna povsod po 

svetu in sicer s storitvami klicanja, ki jih zagotavlja izbrani telekomunikacijski operater(Microsoft 

2017m).  

4.2 Okolje v Skype za podjetja 

Najpomembneje je, da se pobližje spoznamo z okoljem s katerim bomo soočeni, ko 

uporabljamo Skype za podjetja (slika 110). 

Najprej dodamo stik, s katerim bomo pozneje sklepali posle. V desnem kotu imamo majhen 

gumb (slika 111), ko kliknemo nanj se nam prikažejo možnosti kot so: 

• dodajanje stika, ki je v naši organizaciji, 

• dodajanje stika, ki ni v naši organizaciji, 

• ustvarjanje nove skupine, 

• ter možnosti prikaza. 
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Pri dodajanju stikov imamo možnost, ustvarjanje skupine, ki pripomore k boljši organiziranosti 

naših poslovnih sestankov na Skypu za podjetja. Stike si lahko razporedimo v skupine in tako 

lažje komuniciramo z ljudmi in točno vemo kdo nas kliče (slika 112) 

Poleg omenjenih možnosti imamo funkcijo »Možnosti prikaza«, ki nam odpre novo podokno 

možnosti (slika 113), kjer lahko urejamo seznam stikov. Možno je, da nam prikaže le ime ali ime 

in priimek v našem imeniku. Urejamo lahko prav tako vrstni red stikov ter drugo. 

Ko imamo v imeniku stike, ki smo jih želeli dodati lahko pričnemo z video sestanki. S premikom 

kazalca miške na sliko ali ime stika, ki ga želimo poklicati se prikaže hitri meni (slika 114). 

Omogoča nam, da hitro dostopamo do pogovora s tem stikom, izvedemo klic ali video klic, 

pogledamo si lahko njihovo kartico ter več možnosti, ki nam omogoča: 

• Pošiljanje e-poštnega sporočila. 

• Načrtovanje srečanja. 

• Nadaljevanje pogovora. 

• Dodajanje stika med priljubljene. 

 

Slika 110: Okolje v Skype za podjetja 

 

Vir: (Microsoft 2017n) 
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• Kopiraj stik v.  

• Premakni stik v. 

• Odstrani iz skupine. 

• Odstrani s seznama stikov. 

• Označi za opozorila o spremembi stanja. 

 

 

Slika 111: Dodajanje stika 

 

1.  Kliknemo na gumb dodajanje stika, dodajmo skupino in prilagodimo seznam 

stikov.  

2. Prikaže se nam spustni seznam, kjer izbiramo med  dodajanje stika, ki je v naši 

organizaciji ali dodajanje stika, ki ni v naši organizaciji. 

3. Kadar je oseba, ki jo želimo dodati v naši organizaciji jo poiščemo preko okna 

za iskanje.  

4. Pri dodajanju stika, ki ni v naši organizaciji lahko kontakt dodamo preko 

osebnega Skypa ali drugo. Dodamo tako rekoč lahko kateri koli kontakt.  
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1. Kliknemo na gumb dodajanje stika, dodajmo skupino in prilagodimo seznam 

stikov.  

2. Prikaže se nam spustni seznam, kjer najdemo možnost dodajanje nove 

skupine.  

3. Ob kliku nanj se nam v seznamu stikov pojavi razdelek »Nova skupina«. 

Razdelek lahko poljubno preimenujemo.  

4. Stik dodamo tako, da ga preprosto primemo in vržemo v novo skupino (ang. 

drag and drop)  

5. Drugi način dodajanje stika v skupino je možen z desnim gumbom na stik. 

Prikaže se nam spustni seznam, kjer najdemo možnost »Premakni stik v« in 

izberemo poljubno skupino.  

6. Stik lahko prestavimo tudi s pomočjo hitrega menija. Ki je naveden nekoliko 

nižje (slika 114). Pod možnosti več imamo funkcijo »Premakni stik v«.  

  

Slika 112: Dodajanje nove skupine 
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Ob kliku na kartico stika, kjer lahko vidimo v kateri organizaciji deluje, kakšen je njihov mail, 

ali je dosegljiv, opisane so vse podrobnosti tega stika (slika 115). 

 

Slika 113: Podokno možnosti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 114: Hitri meni 
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Omogoča torej nam, da podrobneje opravljamo s stikom. Lahko si torej preprosto načrtujemo 

srečanje ter nas Skype nato na srečanje opozori. Stik lahko premikamo iz ene skupine v drugo, 

ga zbrišemo, kopiramo. Prav tako pa lahko nastavimo, da nas Skype opozori, kadar bo stik 

dosegljiv. Tako nam Skype omogoča, da ne zamudimo srečanja ali pozabimo, da moramo 

opraviti srečanje, saj nam ponuja veliko možnosti, da se to ne zgodi. Seveda pa je odvisno od 

nas, če bomo to uporabili in si vse zabeležili v Skype.  

OKNO ZA POGOVOR 

Kot smo že omenili lahko v Skypu za podjetja opravljamo tako klice, video klice, gostimo 

srečanja ter Skype uporabljamo za preprost pogovor. Na sliki 116 lahko vidimo kako poteka 

pogovor. V pogovor je lahko udeleženih več stikov. Dodajanje stikov v pogovor naredimo s 

klikom na gumb v desnem kotu. Na samem začetku v levem kotu pa lahko vidimo s katerim 

stikom se pogovarjamo.  

 

 
 

 

 

 

 

Kartica stika  

Slika 115: Kartica stika 
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OKNO ZA SREČANJE  

Skype za podjetja je namenjen temu, da lahko z njim gostimo velika srečanja in konference. 

Zato je pomembno, da znamo uporabiti vse njegove zmožnosti. Naučili smo se kako poklicati 

stik in kako jih dodajati v klic. Tako se prično srečanja, kjer lahko predstavimo svoje delo ali pa 

na hitro izvedemo kratko anketo (slika 117). Vse to je mogoče z nekaj preprostimi kliki.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: (Hachman 2015) 

1. Dodajanje stikov v pogovor, izvedemo tako, da kliknemo na gumb v desnem 

kotu.  

2. Prikaže se nam podokno, kjer vpišemo ime stika, ki ga želimo dadati 

pogovoru. 

Slika 116: Okno za pogovor 
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Okno za srečanja je zelo preprosto. V levem zgornjem kotu vidimo vse udeležence, povabimo 

več oseb ali pa preprosto izklopite zvok oziroma video za posamezni stik. V sredini imamo 

okno kjer lahko vidimo kaj predstavljamo. S klikom na tretji gumbek, ki je podoben 

računalniškemu zaslonu (slika 118) se nam pojavijo možnosti kot so:  

• predstavitev namizja, 

• predstavitev programa,  

• predstavitev PowerPointovih datotek, 

• soavtorstvo Officeovega dokumenta, 

• dodajanje predloge, 

• opombe v skupni rabi, 

• moje opombe, 

• več (tabela, anketa, vprašanja in odgovori), 

• upravljanje vsebine.  

 

 

Vir: (Sacks 2016) 

Slika 117: Okno za srečanje 
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Predstavitev namizja – kadar želimo deliti vsebino, ki jo sami vidimo na zaslonu. Udeleženci 

pogovora bodo videli tisto, kar mi sami prikazujemo na svojem zaslonu. Na primer, da jim 

želimo prikazati, kako se namesti določen program ali podobno. Zavedati se moramo, da bodo 

videli vse tudi naše osebne datoteke.  

Predstavitev programov, postopek delitve programa je podrobneje opisan na sliki 119. 

Predstavitev PowerPointovih datotek, imamo podrobneje predstavljeno na sliki 120.  

Soavtorstvo Officeovega dokumenta, je uporabno za deljenje dokumentov, ki pa jih lahko 

stiki katerim smo jih poslali datoteko tudi urejajo.  

Dodajanje predloge- delimo vse dokumente z udeleženci pogovora. Od slik do najrazličnejših 

datotek.  

Opombe v skupni rabi, kar pomeni, da lahko s stiki delimo vse beležke v OneNote. Udeleženci 

s katerimi delimo vsebino pa lahko potem napišemo svojo opombo v OneNote. 

Moje opombe delujejo podobno kot opombe v skupni rabi. Samo, da sami dopišemo 

opombo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V pogovoru s stiki imamo možnost deljenja vsebin.  

2. Do njih lahko dostopamo preko gumba »Skupna raba vsebina«. Prikažejo se 

nam vse možnosti, ki smo jih navedli zgoraj.  

Slika 118: Deljenje vsebine 
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Pod funkcijo več so navedene še tri dodatne možnosti (slika 121): 

• tabla, 

• anketa, 

• ter vprašanja in odgovori. 

Navedene možnosti bomo podrobneje opisali pod slikami 122, 123 ter 124. 

 

 

1. Kliknemo na gumb skupna raba vsebine. Prikaže se seznam in izberemo 

predstavitev programa. 

2. Tako lahko delimo in predstavimo različne programe, ki se v času klica 

izvajajo na našem računalniku. 

3. Osebe, ki so udeležene v pogovoru tako ne bodo videle ostalih programom, 

ki se izvajajo na računalniku. Kot je to mogoče pri deljenju namizja.  

Slika 119: Predstavitev programov 
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Slika 120: Predstavitev PowerPoint datotek. 

1. Kliknemo na gumb skupna raba vsebine. Prikaže se seznam in izberemo 

predstavitev PowerPoint datotek.  

2. Odpre se nam podokno, kjer najdemo željeno datoteko.  

3. Tako lahko delimo in predstavimo različne predstavitve. 

4. Omogočimo lahko tudi celozaslonski pogled s tipko F5.  

5. Uporabljamo lahko tudi različna orodja. Kot so čopič in pisalo Tako lahko 

pomembne dele predstavitve podčrtamo in označimo.  

 

 

Slika 121: Več možnosti 
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Poleg table imamo še anketo. To uporabljamo, če izvajamo seminar in želimo od udeležencev 

izvedeti določene informacije. Postopek ustvarjanja ankete bomo podrobneje opisali pod sliko 

123.   

 

 

1. Tablo lahko najdemo pod gumbom deljenje vsebine, ter nato gumbom več 

možnosti kot je prikazano na sliki 121.  

2. Odpre se nam prazno belo polje. Nanj lahko rišemo, pišemo in vstaljvamo 

slike. Imam podobne funkcionalnosti kot slikar.  

3. Ustvarimo lahko zapis oz. sliko. Sliko si lahko tudi shranimo za različna 

poročila. S pomočjo gumba (…), ki ga najdemo v desnjem spodnem kotu.  

4. Sliko lahko tudi s pomočjo gumbka (…) prenesemo v OneNote. Tako lahko 

pod sliko napišemo komentarje in poročila.   

Slika 122: Tabla v Skype za podjetja 
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Ter zadnje pod možnostjo več so vprašanja in odgovori. Tukaj nam lahko udeleženci postavijo 

vprašanje o predstavitev oziroma o sami vsebini predstavitve (slika 124). 

 

 

 

 

 

1. S klikom na gumb deljenje vsebine, klikom na gumb več možnosti. Se 

odprejo tri navedene možnosti. Izberemo anketo.  

2. Odpre se nam okno za ustvarjanje ankete.  

3. Določimo ime ankete, zastavimo vprašanje ter navedemo možne odgovore.  

4. S klikom na gumb ustvari. Ustvarimo novo anketo, na katero bodo odgovarjali 

udeleženci v pogovoru.  

5. Dobimo tudi povratne informacije. Analizo rezultatov odgovorov, ki so nam 

jih podali udeleženvi pogovora.  

Slika 123: Anketa v Skypu za podjetja 
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DODATNE MOŽNOSTI V POGOVORU 

Poleg osnovnih možnosti srečanja imamo dodatne možnosti. Ki jih najdemo v skrajnem 

spodnjem desnem kotu, pod gumbom (…). Podrobneje bomo vse možnosti opisali v spodnji 

sliki 125.  

Poleg gumba (…) imamo še kontrolnik za klic, kjer lahko pokličemo udeležence (slika 126). 

 
 

 

1. Vprašanje in odgovore odpremo pod možnostjo več.  

2. Udeleženci lahko osebi, ki vodi srečanje zastavijo vprašanje.  

3. V okno napišejo vprašanje. Ko bo oseba, ki vodi srečanje, nanj odgovorila. Se 

bo vprašanje prikazalo vsem udeležencem.  

Slika 124: Vprašanja in odgovori 
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1. V samem srečanju imamo štiri osnovne gumbke. Vklop/izklop kamere, 

vklop/izklop mikrofona, deljenje vsebine ter prekinitev srečanja.  

2. V desnem kotu najdemo gumb (…), ki nam poda več možnosti srečanja.  

3. Srečanje lahko snemamo s klikom na možnost začni srečanje. Shranjene 

posnetke lahko tudi uprabljamo z možnostjo upravljanje posnetkov.  

4. Spremenimo lahko tudi velikost besedila z možnostjo velikost prikazane 

besedila v NS. Spremenimo lahko tudi pisavo z možnostjo spremeni pisavo. 

5. Vnesemo besedilo lahko označimo kot visoka prioriteta.  

6. Imamo tudi podatke za združitev srečanja. 

7. Ena od funkcij je tudi dadatne možnosti srečanje ter končanje srečanja.  

8. Omogočeno nam je, da lahko poiščemo pomoč, če pride do zapletov.  

Slika 125: Dodatne možnosti srečanja 
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4.2.1.1 Nastavitev srečanja v Skype za podjetja v Outlooku 

Srečanja v Skypu lahko načrtujemo v Outlooku ali programu Outlook Web App. Postopek se 

ne razlikuje od običajnega načrtovanja srečanj, vendar bomo tu morali opraviti korak ali dva 

več. Če pa je naš račun konfiguriran za klicne konference, povabilo na srečanje samodejno 

vsebuje tudi podatke za klic. 

Prvo kaj storimo je, da odpremo Outlook in odpremo koledar. Na traku na zavihku osnovno 

v razdelku srečanja v Skypu za podjetja kliknite na novo srečanja v Skypu (slika 127).  

 

Na spodnji sliki 128 bomo podrobneje opisali ustvarjanje novega Skype srečanja.  

 

 

 
 

 

 

 

Slika 126: Kontrolnik za klic 

Slika 127: Gumb za novo srečanje 
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Načrtovanje srečanja s privzetimi možnostmi, kot je opisano zgoraj, je primernejše za manjša, 

notranja srečanja. Če načrtujemo srečanje z osebami zunaj podjetja ali srečanje z večjim 

številom udeležencev, pred pošiljanjem povabil spremenimo možnosti srečanja, tako da bodo 

te bolje ustrezale potrebam. V povabilu na srečanje na traku »Srečanje« v razdelku »Srečanje v 

Skypu za podjetja« kliknite možnosti srečanja, nato pa izberite ustrezne možnosti. 

 

Slika 128:Ustvarjanje novega srečanja 

1. Ko se nam odpre okno za ustvarjanje novega srečanja določimo komu bomo 

poslali povabilo. V okence ZA  vnesemo e-poštni naslov oseb, ki jim želimo 

poslati povabilo. 

2. Če imamo osebne udeležence, kliknemo iskalnik sob v razdelku »možnosti« 

zavihka srečanje in poiščemo sobo ali pa v polje mesto vnesemo mesto 

srečanja kot je na primer konferenčna soba. 

3. V polju ZADEVA vnesemo ime srečanja. 

4. Potrebno je navesti začetni in končni čas srečanja. Pomembno tukaj je, da 

poiščemo čas, ko so vsi udeleženci na voljo. Kliknemo na pomočnik za 

razporejanje v razdelku »pokaži« zavihka »srečanje« na traku (slika 129). 

5. V prostor za srečanje vnesemo dnevni red.  Pazimo, da ne spremenimo 

nobenih informacij o srečanju v Skypu za podjetja.   

 

 

Slika 129: Gumb pomočnik za razporejanje 
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Na koncu je pomembno tudi to, da ponovno preverimo vse vnesene podatke in nato kliknemo 

na pošlji.  

4.2.1.2 Nastavitev spletnega srečanja s programom Outlook Web App 

Za povabilo na srečanja v Skypu za podjetja ustvarjeno v programu Outlook Web App moramo 

najprej uporabiti brskalnik, ki podpira polno različico programa Outlook Web App. Imeti 

moramo uporabniško ime in geslo, da se prijavimo ter sklenjeno naročnino na Office 365 

Business ali Enterptise.  

1. V Outlook kliknite na gumbek koledar, ki na najdete v levem spodnjem kotu (slika 130).  

 

 

2. V koledarju kliknemo na znak »+« ali »novo«, ki ga najdemo v levem zgornjem kotu. Nato 

lahko vnesemo informacije o srečanju. Ime srečanja, začetni datum, uro, ter drugo.  

3. Po vnesenih podatkov imamo na vrhu gumb »Skype meeting« ter ga kliknemo (slika 131).  

 

 

Slika 130: Gumb koledar 

 

  

Slika 131: Dodajanje srečanja 
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V območju sporočila se prikažejo podrobnosti za klic, na primer povezava »Pridruži se 

spletnemu srečanju«. Če so za naš račun omogočene klicne konference, bo prikazana tudi 

povezava »Poišči lokalno številko«. Če povezava Spletno srečanje ni prikazana, so vzroki lahko 

različni: 

• Ne uporabljamo brskalnika, ki podpira polno različico programa Outlook Web App. 

• Naša naročnina na Office 365 ne vključuje Skypa za podjetja. 

• Prijavljeni smo kot uporabnik, ki mu ni bila dodeljena licenca za Skype za podjetja. 

4. V prostor srečanja vnesemo tudi dnevni red in druge informacije o srečanju. Pazimo, da ne 

spremenimo nobenih pomembnih informacij o spletnem srečanju.  

5. Priponke in slike spletnemu srečanju dodamo tako, da na vrhu okna za srečanje kliknemo 

ikono več dejanj(…). Vstavimo nato priloga ali datoteka iz storitve OneDrive ali slike v vrstici.  

6. Na koncu celotno srečanje pregledamo in kliknemo pošlji.  
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5 Priloge 
5.1 Naročniški paketi Office 365 

Naročniški paketi za Office 365 vključujejo Office 365 za domačo uporabo, Office 365 za 

podjetja in Office 365 in za izobraževalne ustanove. Z vsakim paketom lahko namestimo 

različice 2016 Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka in OneNote. Ob izdani novi različici 

Microsoft Officea, bomo imeli takojšnji dostop do nje, da bodo naši programi vedno 

posodobljeni. Ker je Office 365 optimiziran za več naprav, je do vsebine preprosto dostopati 

na prenosniku, telefonu, tabličnem računalniku in drugod.  

5.1.1 Office 365 za poslovno uporabo  

Prav vsi paketi Office 356 za podjetja vključujejo: 

 

Zanesljivost 

 

Lahko smo brez skrbi, saj so naše storitve na voljo z 

zagotovljenim 99,9% neprekinjenim delovanje in 

finančno podprto pogodbo o ravni storitve.  

 

Varnost 

Office 365  ima okrepljeno varnost, zasnovano na 

uspešnem življenjskem ciklu Microsoft Security 

Development Lifecycle. Office 365 na ravni storitve 

uporablja obrambni mehanizem na več stopnjah za 

zagotavljanje fizične, logične in podatkovne plasti 

varnostnih funkcij ter delujočih najboljših praks. 

Ponujamo prav tako možnost nadzora na ravni 

poslovnega razreda za uporabnike in skrbnike za zaščito 

našega okolja.  

 

Zasebnost 

Office 365 nam zagotavlja, ko svoje podatke shranimo v 

Office 365, ostanemo edini lastniki teh podatkov, kar 

pomeni, da obdržimo pravice, lastništvo in udeležbo v 

zvezi s podatki, ki jih shranimo. Ravnajo se po načelu, da 

ne izvajajo podatkovnega rudarjenje za namene 

oglaševanja.  

 

Skrbništvo 

Upravljajmo in uvedimo Office 365, čeprav nimamo 

izkušenj za IT. Uporabnike lahko preprosto dodamo ali 

ostranimo.  
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Vedno na tekočem 

Za nadgradnjo nam ni potrebno plačevati, saj so 

vključene v vašo napravo. Kot uporabnik Office 365 

imamo vedno dostop do najnovejših funkcij. 

 

Microsoftova podpora 

Podpora preko telefona in v spletu ponuja odgovore na 

vprašanje, vire z navodilo in povezave do drugih 

uporabnikov storitve Office 365, ki jih lahko uporabimo 

za nastavitev in hitre popravke. 

 

Integracija imenika 

Active Directory 

Upravljajmo poverilnice in dovoljenja uporabnikov. 

Enotna prijava in sinhronizacija z imenikom Active 

Directory.  

V vse pakete so prav tako vključene storitev za zagotavljanje uspešne izkušnje s storitvijo Office 

365. 

Microsoft FastTrack za Office 365 je storitev za zagotavljanje uspešne izkušnje, zasnovane kot 

pomoč za nemoten in brezskrben prehod na Office 365 in za hitrejšo uresničitev poslovnih 

rezultatov. 

Odkrivamo možnosti, načrtujemo uspešne uvedbe in omogočimo nove uporabnike in 

zmožnosti v svojem ritmu. Priskrbimo si lahko dostop do najboljših praks, orodij, virov in 

strokovnjakov, predanih ideji, da nam zagotovijo uspešno izkušnjo s storitvijo Office 365.  

5.1.1.1 Office 365 Business 

Office 365 Business vključuje nove programe sistema Office 2016 za računalnike s sistemov 

Windows in Mac.  

S storitvijo so orodja kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, nam na voljo kjer koli in kadar 

koli jih bomo potrebovali. Ker so naše datoteke shranjene na spletu, jih lahko damo v skupno 

rabo za kogar koli, lahko pa jih urejamo hkrati z drugimi. Vse to pa nam je na voljo kjer koli se 

nahajate. V paket je vključena storitev OneDrive za podjetja in nam tako datoteke shranjuje v 

splet, tako da so vedno sinhronizirana in posodobljena. Cena paketa pa znaša 8,80€ na 

uporabnika/ mesec za letno plačilo ter 10,70€ na uporabnika/ mesec za mesečno plačilo.  

Office 365 Business vključuje:  

 

Zbirka Office 

Vedno uporabljajmo najnovejše različice programov 

           

• Uporabljamo lahko različne načine dela: s 

peresom, tipkovnico ali zaslonom na dotik. 
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• Preprosto oblikujmo informacije v Excelu z orodji, 

ki prepoznajo naš vzorec in dopolnijo naše 

podatke s samo dokončanjem.  

• Vključimo lahko datoteke PDF in ustvarimo 

Wordove dokumente privlačnega videza. 

• Oblikujemo trženjsko gradivo v skladu s svojo 

blagovno znamko in zahtevami strank.  

 

Delajte v več napravah 

Office lahko uporabljamo v računalniku s sistemom 

Windows ali Mac, tabličnih računalnikih (Windows, iPad 

ali Android). Namestimo lahko Office v 5 računalnikov, 5 

tabličnih računalnikov ali 5 telefonov.  

 

Na voljo pa so nam še spletne storitve:  

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive dodeli 1TB osebne shrambe v oblaku, do 

katere lahko dostopamo kjer koli in ki se sinhronizira z 

računalnikom s sistemom Windows ali Mac za dostop 

brez povezave. Datoteke lahko delimo z drugimi 

uporabniki v organizaciji in zunaj nje ter nadzorujemo, 

kdo si lahko posamezno datoteko ogleda ali pa jo ureja.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z nakupom pridobimo dodaten 1TB prostora za 

shranjevanje v storitvi OneDrive do največ 5 

uporabnikov. Spletni prostor pa lahko uporabljamo za 

shranjevanje dokumentov, fotografij in videoposnetkov, 

tako, da jih lahko urejamo in naložimo v skupno rabo z 

drugimi, kjerkoli se nahajamo. 

 

5.1.1.2 Office 365 Business Essentials 

Pri Office 365 Business Essentials lahko s postopnimi navodili preprosto nastavimo uporabnike 

in začnemo hitro uporabljati storitve. Storitev Office 365 poskrbi za IT namesto nas. Business 

Essentials podpira največ 300 uporabnikov. Cena paketa pa je 4,20€ na uporabnika/ mesec za 

letno plačilo. Ter 5,10€ na uporabnika/ mesec za mesečno plačilo.  

 

Svojo poslovno e-pošto uporabljajmo z znanim in 

zmogljivim Outlookom, do katerega lahko dostopamo 

neposredno preko namizja ali pa uporabljate Outlook 
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E-pošta in koledarji Web App, ki jo najdete v svojem spletnem brskalniku. 

Pridobimo nabiralnik s 50 GB prostora na uporabnika in 

pošiljajmo priloge velikosti do 150 MB. 

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja zagotavlja vsakemu uporabniku 

1TB prostora za shranjevanje, tako da lahko uporabniki 

dostopamo do svojih dokumentov kjer koli se nahajamo. 

Datoteke lahko damo v skupno rabo s sodelavci in 

zunanjimi uporabniki, prav tako lahko nadziramo, kdo 

vse lahko vidi in ureja datoteke. Preprosto se 

sinhronizirajo datoteke z računalniki s sistemom 

Windows/Mac z napravami.  

 

Spletne konference 

Z enim preprostim klikom omogočimo skupno rabo 

zaslona in videokonferenc z visoko ločljivostjo. Gostimo 

lahko tudi spletna srečanja z zvokom in videom.  

 

Neposredno sporočanje 

in povezljivost s Skypom 

Enostavno vzpostavimo povezavo z drugimi uporabniki 

Skypa za podjetja preko neposrednega sporočanja ali 

glasovnih klicev in video klicev ter obvestimo druge o 

svoji razpoložljivosti s stanjem prijave. Z drugimi 

uporabniki lahko damo v skupno rabo informacije o 

prisotnosti, neposredna sporočila in zvočne klice.  

 

 

Družabno omrežje za 

podjetje 

Programska oprema za sodelovanje Yammer in poslovne 

aplikacije omogoča našim zaposlenim povezovanje s 

pravnimi osebami, skupno rabo informacij med 

skupinami in organizacijo projektov na način, da hitreje 

napredujemo.  

 

Delovni prostor za 

klepete 

Povežimo skupino udeležencev s storitvijo Microsoft 

Teams v storitvi Office 365 – prostor za preprosto 

klepetanje, vsebino, ljudi in orodja. Člani skupine bomo 

imeli takojšen dostop do vsega, kar potrebujemo.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Spletna mesta skupine  

Omogoča preprost dostopa in skupno rabo dokumentov 

z 1 GB osnovnega prostora za shranjevanje ter 500 MB 

prostora za shranjevanje na uporabnika. 
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Upravljanje del 

S pomočjo Microsoft Planner lahko preprosto 

ustvarjamo načrte, organiziramo in dodeljujemo 

opravila, dajemo datoteke v skupno rabo, klepetamo o 

zadevah, na katerih delamo in pridobimo informacije o 

napredku.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z čisto novo aplikacijo Sway, lahko preprosto ustvarjamo 

zanimiva interaktivna spletna poročila, predstavitve, 

glasila, izobraževanje in sicer neposredno v telefonu, 

tabličnem računalniku ali brskalniku. Swayje lahko na 

preprost način dodamo v skupno rabo, na vseh zaslonih 

pa zgledajo preprosto odlično.  

 

Iskanje in odkrivanje 

Da ostanemo na tekočem. Iščemo in odkrivamo vsebino 

v storitvi Office 365 na podlagi prilagojenih vpogledov. 

Office Delve je prva izkušnja, ki uporablja tehnologijo 

Graph, zbirko analiziranih signalov ali vpogledov, 

izpeljanih iz vedenja posameznih uporabnikov in relacij z 

vsebino, temami in stiki.  

 

5.1.1.3 Office 365 Business Premium 

Office 365 Business Premium povečuje vpliv, prav tako lahko razširimo svoje zmožnosti z 

Officeom, ki uporablja tehnologijo oblaka nepogrešljiva orodja za sodobno poslovanje. Prav 

tako lahko ta paket uporabljamo 300 uporabnikov. Cena paketa znaša 10,50€ na 

uporabnik/mesečno z letnim plačilom. Ter 12,70€ na uporabnika na mesec/ mesečno plačilo.  

Office Business Premium vključuje vse storitve, ki so navedene v prejšnjem paketu Office 365 

Business Essentials: 

 

E-pošta in koledarji 

Svojo poslovno e-pošto uporabljajmo z znanim in 

zmogljivim Outlookom, do katerega lahko dostopamo 

neposredno preko namizja ali pa uporabljate Outlook 

Web App, ki jo najdemo v svojem spletnem brskalniku. 

Pridobimo nabiralnik s 50 GB prostora na uporabnika in 

pošiljajmo priloge velikosti do 150 MB. 

 

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja zagotavlja vsakemu uporabniku 

1TB prostora za shranjevanje, tako da lahko uporabniki 

dostopamo do svojih dokumentov kjer koli se nahajajo. 

Datoteke lahko damo v skupno rabo s sodelavci in 

zunanjimi uporabniki, prav tako lahko nadziramo, kdo 

vse lahko vidi in ureja datoteke. Preprosto se 
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sinhronizirajo datoteke z računalniki s sistemom 

Windows/Mac z napravami.  

 

Spletne konference 

Z enim preprostim klikom omogočimo skupno rabo 

zaslona in videokonferenc z visoko ločljivostjo. Gostimo 

lahko tudi spletna srečanja z zvokom in videom.  

 

 

Neposredno sporočanje 

in povezljivost s Skypom 

Enostavno vzpostavimo povezavo z drugimi uporabniki 

Skypa za podjetja preko neposrednega sporočanja ali 

glasovnih klicev in video klicev ter obvestimo druge o 

svoji razpoložljivosti s stanjem prijave. Z drugimi 

uporabniki lahko damo v skupno rabo informacije o 

prisotnosti, neposredna sporočila in zvočne klice.  

 

 

Družabno omrežje za 

podjetje 

Programska oprema za sodelovanje Yammer in poslovne 

aplikacije omogočajo vaših zaposlenih povezovanje s 

pravnimi osebami, skupno rabo informacij med 

skupinami in organizacijo projektov na način, da hitreje 

napredujemo.  

 

 

Delovni prostor za 

klepete 

Povežimo skupino udeležencev s storitvijo Microsoft 

Teams v storitvi Office 365 – prostor za preprosto 

klepetanje, vsebino, ljudi in orodja. Člani skupine bomo 

imeli takojšen dostop do vsega, kar potrebujemo.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Spletna mesta skupine  

Omogoča preprost dostopa in skupno rabo dokumentov 

z 1 GB osnovnega prostora za shranjevanje ter 500 MB 

prostora za shranjevanje na uporabnika. 

 

Upravljanje del 

S pomočjo Microsoft Planner lahko preprosto 

ustvarjamo načrte, organiziramo in dodeljujemo 

opravila, dajemo datoteke v skupno rabo, klepetamo o 

zadevah, na katerih delamo in pridobimo informacije o 

napredku.  

 

Z čisto novo aplikacijo Sway, lahko preprosto ustvarjamo 

zanimiva interaktivna spletna poročila, predstavitve, 

glasila, izobraževanje in sicer neposredno v telefonu, 
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Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

tabličnem računalniku ali brskalniku. Swayje lahko na 

preprost način dodamo v skupno rabo, na vseh zaslonih 

pa zgledajo preprosto odlično.  

 

Iskanje in odkrivanje 

Da ostanemo na tekočem. Iščemo in odkrivajmo vsebino 

v storitvi Office 365 na podlagi prilagojenih vpogledov. 

Office Delve je prva izkušnja, ki uporablja tehnologijo 

Graph, zbirko analiziranih signalov ali vpogledov, 

izpeljanih iz vedenja posameznih uporabnikov in relacij z 

vsebino, temami in stiki.  

 

5.1.1.4 Office 365 ProPlus 

Z Office 365 ProPlus pridobimo najnovejša orodja za stabilnost, sodelovanje, skladnost s 

predpisi in poslovno obveščanje, ki jih lahko redno prenašamo. Ki pa nam je na voljo za 12,90€ 

na uporabnika/ mesec z letno naročnino. Uvajajmo na mestu uporabe s svojimi orodji ali s 

pomočjo spletne storitve Office 365 in pridobimo nemotene nadgradnje. Pridobimo tudi 

orodja, s katerimi bomo omogočili varnejšo komunikacijo, ki bo ustrezala zahtevam pravilnika 

o skladnosti s predpisi.  

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja posamezniku dodeli 1TB osebne 

shrambe v oblaku, do katere lahko dostopamo kjer koli 

in ki se sinhronizira z računalnikom s sistemom Windows 

ali Mac za dostop brez povezave. Datoteke lahko delimo 

z drugimi uporabniki v organizaciji in zunaj nje ter 

nadzorujemo, kdo si lahko posamezno datoteko ogleda 

ali pa jo ureja.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z nakupom pridobimo dodaten 1TB prostora za 

shranjevanje v storitvi OneDrive pa največ 5 uporabnikov. 

Spletni prostor pa lahko uporabljamo za shranjevanje 

dokumentov, fotografij in videoposnetkov, tako, da jih 

lahko urejamo in naložimo v skupno rabo z drugimi, 

kjerkoli se nahajamo. 

 

Naredimo lahko več z orodjem ki ga že dobro poznamo: 

Excel. Odkrijmo podatke in ustvarimo povezave do njih z 

dodatkom Power Query, prikažimo in analizirajmo te 

podatke z dodatkom Power Pivot ter ponazorimo 
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Samopostrežno 

poslovno obveščanje v 

Excelu 

vpogled z interaktivnimi poročili in zemljevidi s 

funkcijami Power View in Power Map.  

 

Power BI pa je ločena storitev, s katero lahko preprosto 

nastavimo spletno galerijo za svoja Excelova poročila, da 

bomo lahko vsi v našem podjetju dostopali do poročil, 

dali vpogled o podatkih v skupno rabo ter sodelovali s 

mesti kjer se nahajamo in iz poljubne naprave.  

 

5.1.1.5 Office 365 Enterprise E1 

Z Office 365 Enterprise E1 svojim zaposlenim omogočimo najnovejše storitve za sodelovanje 

in pridobimo nadzor nad IT-jem ter priložnost za izvajanje poslovanja. Ki ga pridobimo že za 

6,70€ na uporabnika/mesec z letnim plačilom. Z paketom E1 pridobimo natanko tiste storitve, 

ki jih želimo imeti. Združimo storitev Office 365 z obstoječimi investicijami in kombinirajmo 

storitve za različne uporabnike. Zmanjšali bomo tudi režijske stroške za IT in težave ter ohranili 

nadzor. Selitev v oblak pa bo potekala pod našimi pogoji, preprosto upravljanje in 

avtomatizacija opravil. Pomagajmo svojim zaposlenim, da hitreje dosežemo več s preprosto 

skupno raba datotek, soavtorstvom v realnem času in spletnimi srečanji, ki so dostopni kjer koli 

se nahajamo.  

Vse kar bomo pridobili z paketom Office 365 Enterprise E1:  

 

E-pošta in koledarji 

Svojo poslovno e-pošto uporabljamo z znanim in 

zmogljivim Outlookom, do katerega lahko dostopamo 

neposredno preko namizja ali pa uporabljate Outlook 

Web App, ki jo najdemo v svojem spletnem brskalniku. 

Pridobimo nabiralnik s 50 GB prostora na uporabnika in 

pošiljajmo priloge velikosti do 150 MB. 

 

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja zagotavlja vsakemu uporabniku 

1TB prostora za shranjevanje, tako da lahko uporabniki 

dostopamo do svojih dokumentov kjer koli se nahajamo. 

Datoteke lahko damo v skupno rabo s sodelavci in 

zunanjimi uporabniki, prav tako lahko nadziramo, kdo 

vse lahko vidi in ureja datoteke. Preprosto se 

sinhronizirajo datoteke z računalniki s sistemom 

Windows/Mac z napravami.  

 

Spletne konference 

Z enim preprostim klikom omogočimo skupno rabo 

zaslona in videokonferenc z visoko ločljivostjo. Gostimo 

lahko tudi spletna srečanja z zvokom in videom.  
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Neposredno sporočanje 

in povezljivost s Skypom 

Enostavno vzpostavimo povezavo z drugimi uporabniki 

Skypa za podjetja preko neposrednega sporočanja ali 

glasovnih klicev in video klicev ter obvestimo druge o 

svoji razpoložljivosti s stanjem prijave. Z drugimi 

uporabniki lahko damo v skupno rabo informacije o 

prisotnosti, neposredna sporočila in zvočne klice.  

 

 

Družabno omrežje za 

podjetje 

Programska oprema za sodelovanje Yammer in poslovne 

aplikacije omogočajo vaših zaposlenih povezovanje s 

pravnimi osebami, skupno rabo informacij med 

skupinami in organizacijo projektov na način, da hitreje 

napredujemo.  

 

 

Delovni prostor za 

klepete 

Povežimo skupino udeležencev s storitvijo Microsoft 

Teams v storitvi Office 365 – prostor za preprosto 

klepetanje, vsebino, ljudi in orodja. Člani skupine bomo 

imeli takojšen dostop do vsega, kar potrebujemo.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Spletna mesta skupine  

Omogoča preprost dostop in skupno rabo dokumentov 

z 1 GB osnovnega prostora za shranjevanje ter 500 MB 

prostora za shranjevanje na uporabnika. 

 

Upravljanje del 

S pomočjo Microsoft Planner lahko skupina preprosto 

ustvarja načrte, organizira in dodeljuje opravila, daje 

datoteke v skupno rabo, klepetate o zadevah, na katerih 

delamo in pridobimo informacije o napredku.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z čisto novo aplikacijo Sway, lahko preprosto ustvarjamo 

zanimiva interaktivna spletna poročila, predstavitve, 

glasila, izobraževanje in sicer neposredno v telefonu, 

tabličnem računalniku ali brskalniku. Swayje lahko na 

preprost način dodamo v skupno rabo, na vseh zaslonih 

pa zgledajo preprosto odlično.  

 

Iskanje in odkrivanje 

Da ostanemo na tekočem. Iščimo in odkrivajmo vsebino 

v storitvi Office 365 na podlagi prilagojenih vpogledov. 

Office Delve je prva izkušnja, ki uporablja tehnologijo 

Graph, zbirko analiziranih signalov ali vpogledov, 
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izpeljanih iz vedenja posameznih uporabnikov in relacij z 

vsebino, temami in stiki.  

 

Oddajanje srečanja 

Z Skypom za podjetja v internetu oddajajmo srečanja za 

največ 10.000 oseb, ki se lahko pridružijo srečanju v 

brskalniku v vseh napravah. Možnost imamo dodajanja 

storitve Bing Pulse, ki omogoča sprotno izpolnjevanje 

anket in spremljanja mnenj ter Yammer, ki omogoča 

dialog med oddajanjem.  

 

Portali z videoposnetki 

za podjetja  

Paket nam omogoča preprosto upravljanje videov v 

organizaciji. Office Video je ciljno mesto v podjetju za 

prenos videoposnetkov, skupno raba in odkrivanje ter 

nemoteno prevajanje v napravah.  

 

Aplikacije za Office in 

SharePoint 

Nove aplikacije, ki so jih razvile tretje oseba ali stranske, 

delujejo z Officeom in SharePointom in poskrbimo za 

spletne storitve neposredno v naših dokumentih in na 

mestih.  

 

Poleg navedenega pa boste dobili še dodatne storitve: 

 

Konference v omrežju 

PSTN 

Omogočamo udeležencem, da se Skypu za podjetja 

pridružijo s poljubnim telefonom tako, da pokličemo 

lokalno številko za dostop, lahko pa pokličemo tudi 

druge številke iz srečanja in po potrebi dodamo druge 

udeležence. Na voljo je zmogljivost pridružitve srečanju 

preko telefona, poleg tega pa tudi možnost pridružitve z 

enim dotikom v računalniku, pametnem telefonu ter 

brskalniku in omogočanje ljudem, da se pridružimo 

spletnemu srečanju tudi tam, kjer nimajo internetnega 

dostopa. Ponujajo pa nam različne stopnje porabe. 

 

Sodobne glasovne 

storitve s hišno centralo 

v oblaku 

Opravljajmo in prejemajmo poslovne klice v pisarni, 

doma ali na poti s telefonom, računalnikom ali kar 

prenosnim telefonom, pri tem pa ne potrebujemo 

običajnega telefona. Izberimo Microsoftove pakete 

klicanja preko PSTN, kjer so na voljo, uporabimo pa lahko 

tudi obstoječe telefonske linije na svojem mestu.  

 



Priročnik: Microsoft Office 365 
 

 

101 

5.1.1.6 Office 365 Enterprise E3 

Z Office 365 Enterprise E3 zagotovimo poslovni napredek v celoti nameščeno najnovejšo 

različico Offica in integriranimi storitvami za sodelovanje, povezanimi s funkcijami za dodatno 

skladnost s predpisi in polno močjo IT. Paket lahko dobimo za 19,70€ na uporabnika/mesec z 

letnim plačilom. Z paketom arhivirajte, uporabimo pravno zadržanje na mestu in poiščimo 

dokumente, ki jih hitro potrebujemo. Napredno varovanje podatkov ohranja vaše podatke 

varne. Omogočimo prilagodljivost in nadzor za IT ob hkratnem znižanju stroškov za IT.  

 

E-pošta in koledarji 

Svojo poslovno e-pošto uporabljajmo z znanim in 

zmogljivim Outlookom, do katerega lahko dostopamo 

neposredno preko namizja ali pa uporabljate Outlook 

Web App, ki jo najdemo v svojem spletnem brskalniku. 

Pridobite nabiralnik s 50 GB prostora na uporabnika in 

pošiljajmo priloge velikosti do 150 MB. 

 

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja zagotavlja vsakemu uporabniku 

1TB prostora za shranjevanje, tako da lahko uporabniki 

dostopamo do svojih dokumentov kjer koli se nahajamo. 

Datoteke lahko damo v skupno rabo s sodelavci in 

zunanjimi uporabniki, prav tako lahko nadziramo, kdo 

vse lahko vidi in ureja datoteke. Preprosto se 

sinhronizirajo datoteke z računalniki s sistemom 

Windows/Mac z napravami.  

 

Spletne konference 

Z enim preprostim klikom omogočimo skupno rabo 

zaslona in videokonferenc z visoko ločljivostjo. Gostimo 

lahko tudi spletna srečanja z zvokom in videom.  

 

 

Neposredno sporočanje 

in povezljivost s Skypom 

Enostavno vzpostavimo povezavo z drugimi uporabniki 

Skypa za podjetja preko neposrednega sporočanja ali 

glasovnih klicev in video klicev ter obvestimo druge o 

svoji razpoložljivosti s stanjem prijave. Z drugimi 

uporabniki lahko damo v skupno rabo informacije o 

prisotnosti, neposredna sporočila in zvočne klice.  

 

 

Družabno omrežje za 

podjetje 

Programska oprema za sodelovanje Yammer in poslovne 

aplikacije omogočamo naših zaposlenih povezovanje s 

pravnimi osebami, skupno rabo informacij med 

skupinami in organizacijo projektov na način, da hitreje 

napredujemo.  

 Povežimo skupino udeležencev s storitvijo Microsoft 

Teams v storitvi Office 365 – prostor za preprosto 
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Delovni prostor za 

klepete 

klepetanje, vsebino, ljudi in orodja. Člani skupine bodo 

imeli takojšen dostop do vsega, kar potrebujemo.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Spletna mesta skupine  

Omogoča preprost dostopa in skupno rabo dokumentov 

z 1 GB osnovnega prostora za shranjevanje ter 500 MB 

prostora za shranjevanje na uporabnika. 

 

Upravljanje del 

S pomočjo Microsoft Planner lahko skupina preprosto 

ustvarja načrte, organizira in dodeljuje opravila, dajemo 

datoteke v skupno rabo, klepetate o zadevah, na katerih 

delamo in pridobimo informacije o napredku.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z čisto novo aplikacijo Sway, lahko preprosto ustvarjamo 

zanimiva interaktivna spletna poročila, predstavitve, 

glasila, izobraževanje in sicer neposredno v telefonu, 

tabličnem računalniku ali brskalniku. Swayje lahko na 

preprost način dodamo v skupno rabo, na vseh zaslonih 

pa zgledajo preprosto odlično.  

 

Iskanje in odkrivanje 

Da ostanemo na tekočem. Iščimo in odkrivajmo vsebino 

v storitvi Office 365 na podlagi prilagojenih vpogledov. 

Office Delve je prva izkušnja, ki uporablja tehnologijo 

Graph, zbirko analiziranih signalov ali vpogledov, 

izpeljanih iz vedenja posameznih uporabnikov in relacij z 

vsebino, temami in stiki.  

 

Oddajanje srečanja 

Z Skypom za podjetja v internetu oddajajmo srečanja za 

največ 10.000 oseb, ki se lahko pridružimo srečanju v 

brskalniku v vseh napravah. Možnost imamo dodajanja 

storitve Bing Pulse, ki omogoča sprotno izpolnjevanje 

anket in spremljanja mnenj ter Yammer, ki omogoča 

dialog med oddajanjem.  

 

Portali z videoposnetki 

za podjetja  

Paket nam omogoča preprosto upravljanje videov v 

organizaciji. Office Video je ciljno mesto v podjetju za 

prenos videoposnetkov, skupno raba in odkrivamo ter 

nemoteno prevajamo v napravah.  
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Aplikacije za Office in 

SharePoint 

Nove aplikacije, ki so jih razvile tretje oseba ali stranske, 

delujemo z Officeom in SharePointom in poskrbijo za 

spletne storitve neposredno v vaših dokumentih in na 

mestih.  

 

Napredna e-pošta 

Zagotovi nam uporabo zmogljivega arhiviranja in 

pravnega zadržanja, vključno z neomejeno shrambo, za 

potrebe po skladnosti s predpisi. Poleg tega lahko 

uporabimo pravilnike za preprečitev izgube podatkov 

(DLP) in namige pravilnika za dodatno upravljanje 

skladnosti s predpisi v e-pošti.  

 

Nadzorovan dostop do 

dokumentov in e-pošte 

Storitev upravljanja pravic omogoča omejevanje dostopa 

do dokumentov in e-poštnih sporočil za določene osebe 

ter preprečevanje pregledovanja in urejanja teh 

dokumentov ter sporočil za vse ostale osebe, tudi če so 

poslani prejemnikom zunaj organizacije.  

 

Mobilnost 

Sinhronizacija e-pošte, koledarja in stikov, dostopamo 

do SharePointovih mest, oglejmo si in urejajmo 

Officeove dokumente s storitvijo Office Online v 

brskalniku telefona Windows Phone, napravah s 

sistemom iOS in sistemom Android.  

 

Upravljanje aplikacij v 

poslovnem okolju  

Poenostavimo upravljanje aplikacij v svoji organizaciji s 

pravilnikom skupine, telemetrijo in z aktiviranjem 

računalnika v skupni rabi.  

 

Integracija glasovne 

pošte (sistem 

poenotenega 

sporočanja) 

Podpora za gostovanje glasovne pošte z zmogljivostjo 

samodejnega odzivnega sistema. Glasovni poto nam bo 

posnel v storitvi Exchange Online, uporabniki pa lahko 

do nje dostopamo kar preko Outlooka, programa 

Outlook Web App ali pa kar z združljivim mobilnim 

telefonom.  

 

Napredna orodja za 

skladnost 

 

Poenostavljeno središče za e-odkrivanje omogoča 

iskanje v nabiralnikih v Exchangeu, Skypu za podjetja, 

storitvi OneDrive za podjetja in SharePointu. Integracijo 

z naprednim hranjenjem, arhiviranjem in analitiko 

zagotavlja predvidljivo e-odkrivanje na mestu uporabe, s 

tem pa tudi hitrejšo pridobitev ustreznih podatkov ter 

nižje stroške in manjša tveganja.  
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Zaščita informacij 

Upravljajmo pravice, preprečite izgubo podatkov in 

šifriranje za Exchange Online, Skype za podjetja in 

SharePoint Online omogoča, da vaša vsebina ostane 

varna v e-pošti, neposrednih sporočilih in srečanjih ter 

spletnih mestih skupine.  

 

Samopostrežno 

poslovno obveščanje v 

Excelu  

Naredimo lahko več z orodjem ki ga že dobro poznate: 

Excel. Odkrijmo podatke in ustvarimo povezave do njih z 

dodatkom Power Query, prikažimo in analizirajmo te 

podatke z dodatkom Power Pivot ter ponazorimo 

vpogled z interaktivnimi poročili in zemljevidi s 

funkcijami Power View in Power Map.  

 

Power BI pa je ločena storitev, s katero lahko preprosto 

nastavimo spletno galerijo za svoja Excelova poročila, da 

bomo lahko vsi v našem podjetju dostopali do poročil, 

dali vpogled o podatkih v skupno rabo ter sodelovali s 

mesta kjer se nahajajo in iz poljubne naprave. 

 

Poleg navedenega pa boste dobili še dodatne storitve: 

 

Konference v omrežju 

PSTN 

Omogočimo udeležencem, da se Skypu za podjetja 

pridružijo s poljubnim telefonom tako, da pokličemo 

lokalno številko za dostop, lahko pa pokličemo tudi 

druge številke iz srečanja in po potrebi dodamo druge 

udeležence. Na voljo je zmogljivost pridružitve srečanju 

preko telefona, poleg tega pa tudi možnost pridružitve z 

enim dotikom v računalniku, pametnem telefonu ter 

brskalniku in omogočanje ljudem, da se pridružimo 

spletnemu srečanju tudi tam, kjer nimamo internetnega 

dostopa. Ponujajo pa nam različne stopnje porabe. 

 

Sodobne glasovne 

storitve z rešitvijo PBX 

Opravljajmo in prejemajmo poslovne klice v pisarni, 

doma ali na poti s telefonom, računalnikom ali kar 

prenosnim telefonom, pri tem pa ne potrebujemo 

običajnega telefona. Izberimo Microsoftove pakete 

klicanja preko PSTN, kjer so na voljo, uporabimo pa lahko 

tudi obstoječe telefonske linije na svojem mestu.  
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5.1.1.7 Office 365 Enterprise E5 

Office 365 Enterprise E5 nam ponuja kombinacijo popolnoma novih funkcij in pravkar izdanih 

aplikacij sistema Office 2016. Paket predstavlja najbolj obsežno ponudbo sistema Office 365. 

Odslej lahko s Skypoim za podjetja poenostavimo infrastrukturo z eno platformo za klicanje, 

konference, video in skupno rabo. Vzpostavimo stik s skupinami z izkušnjami, ki jih člani 

skupine že poznamo in jih vsak dan uporabljamo v Officeovih programih. S preprostim 

nadzorovanjem podatkov v živo in poglobljenimi orodji za analizo lahko v svojih podatkih 

odkrijemo nove zgodbe z bolj interaktivnimi poročili, preprostimi nadzornimi ploščami in 

privlačnimi ponazoritvami podatkov. Microsoft se zaveda, da ima varnost neizmeren pomen 

zato bo za vas skrbel zanjo. Zahvaljujoč izboljšani zasebnosti, preglednosti in dodelanim 

uporabniškim kontrolnikom imamo več nadzora. In prav to so razlogi, zakaj je to najvarnejši 

Office doslej.  

 

E-pošta in koledarji 

Svojo poslovno e-pošto uporabljajmo z znanim in 

zmogljivim Outlookom, do katerega lahko dostopamo 

neposredno preko namizja ali pa uporabljamo Outlook 

Web App, ki jo najdemo v svojem spletnem brskalniku. 

Pridobimo nabiralnik s 50 GB prostora na uporabnika in 

pošiljajmo priloge velikosti do 150 MB. 

 

 

Shranjevanje in skupna 

raba datotek 

OneDrive za podjetja zagotavljajo vsakemu uporabniku 

1TB prostora za shranjevanje, tako da lahko uporabniki 

dostopajo do svojih dokumentov kjer koli se nahajamo. 

Datoteke lahko damo v skupno rabo s sodelavci in 

zunanjimi uporabniki, prav tako lahko nadziramo, kdo 

vse lahko vidi in ureja datoteke. Preprosto se 

sinhronizirajo datoteke z računalniki s sistemom 

Windows/Mac z napravami.  

 

Spletne konference 

Z enim preprostim klikom omogočimo skupno rabo 

zaslona in videokonferenc z visoko ločljivostjo. Gostimo 

lahko tudi spletna srečanja z zvokom in videom.  

 

 

Neposredno sporočanje 

in povezljivost s Skypom 

Enostavno vzpostavimo povezavo z drugimi uporabniki 

Skypa za podjetja preko neposrednega sporočanja ali 

glasovnih klicev in video klicev ter obvestite druge o svoji 

razpoložljivosti s stanjem prijave. Z drugimi uporabniki 

lahko damo v skupno rabo informacije o prisotnosti, 

neposredna sporočila in zvočne klice.  

 

 

Programska oprema za sodelovanje Yammer in poslovne 

aplikacije omogočajo naših zaposlenih povezovanje s 

pravnimi osebami, skupno rabo informacij med 
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Družabno omrežje za 

podjetje 

skupinami in organizacijo projektov na način, da hitreje 

napredujemo.  

 

Delovni prostor za 

klepete 

Povežimo skupino udeležencev s storitvijo Microsoft 

Teams v storitvi Office 365 – prostor za preprosto 

klepetanje, vsebino, ljudi in orodja. Člani skupine bomo 

imeli takojšen dostop do vsega, kar potrebujemo.  

 

Office Online 

V brskalniku lahko urejamo in ustvarjamo Wordove, 

OneNotove, PowerPointove in Excelova dokumente.  

 

Spletna mesta skupine  

Omogoča preprost dostopa in skupno rabo dokumentov 

z 1 GB osnovnega prostora za shranjevanje ter 500 MB 

prostora za shranjevanje na uporabnika. 

 

Upravljanje del 

S pomočjo Microsoft Planner lahko preprosto 

ustvarjamo načrte, organizira in dodeljuje opravila, damo 

datoteke v skupno rabo, klepetate o zadevah, na katerih 

delamo in pridobimo informacije o napredku.  

 

Profesionalno digitalno 

pripovedovanje 

Z čisto novo aplikacijo Sway, lahko preprosto ustvarjamo 

zanimiva interaktivna spletna poročila, predstavitve, 

glasila, izobraževanje in sicer neposredno v telefonu, 

tabličnem računalniku ali brskalniku. Swayje lahko na 

preprost način dodamo v skupno rabo, na vseh zaslonih 

pa zgledajo preprosto odlično.  

 

Iskanje in odkrivanje 

Da ostanemo na tekočem. Iščemo in odkrivajmo vsebino 

v storitvi Office 365 na podlagi prilagojenih vpogledov. 

Office Delve je prva izkušnja, ki uporablja tehnologijo 

Graph, zbirko analiziranih signalov ali vpogledov, 

izpeljanih iz vedenja posameznih uporabnikov in relacij z 

vsebino, temami in stiki.  

 

Oddajanje srečanja 

Z Skypom za podjetja v internetu oddajajmo srečanja za 

največ 10.000 oseb, ki se lahko pridružimo srečanju v 

brskalniku v vseh napravah. Možnost imamo dodajanja 

storitve Bing Pulse, ki omogoča sprotno izpolnjevanje 

anket in spremljanja mnenj ter Yammer, ki omogoča 

dialog med oddajanjem.  

 

Paket nam omogoča preprosto upravljanje videov v 

organizaciji. Office Video je ciljno mesto v podjetju za 
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Portali z videoposnetki 

za podjetja  

prenos videoposnetkov, skupno raba in odkrivanje ter 

nemoteno prevajanje v napravah.  

 

Aplikacije za Office in 

SharePoint 

Nove aplikacije, ki so jih razvile tretje oseba ali stranske, 

delujejo z Officeom in SharePointom in poskrbijo za 

spletne storitve neposredno v vaših dokumentih in na 

mestih.  

 

Napredna e-pošta 

Zagotovi nam uporabo zmogljivega arhiviranja in 

pravnega zadržanja, vključno z neomejeno shrambo, za 

potrebe po skladnosti s predpisi. Poleg tega lahko 

uporabimo pravilnike za preprečitev izgube podatkov 

(DLP) in namige pravilnika za dodatno upravljanje 

skladnosti s predpisi v e-pošti.  

 

Nadzorovan dostop do 

dokumentov in e-pošte 

Storitev upravljanja pravic omogoča omejevanje dostopa 

do dokumentov in e-poštnih sporočil za določene osebe 

ter preprečevanje pregledovanja in urejanja teh 

dokumentov ter sporočil za vse ostale osebe, tudi če so 

poslani prejemnikom zunaj organizacije.  

 

Mobilnost 

Sinhronizacija e-pošte, koledarja in stikov, dostopamo 

do SharePointovih mest, oglejmo si in urejajmo 

Officeove dokumente s storitvijo Office Online v 

brskalniku telefona Windows Phone, napravah s 

sistemom iOS in sistemom Android.  

 

Upravljanje aplikacij v 

poslovnem okolju  

Poenostavimo upravljanje aplikacij v svoji organizaciji s 

pravilnikom skupine, telemetrijo in z aktiviranjem 

računalnika v skupni rabi.  

 

Integracija glasovne 

pošte (sistem 

poenotenega 

sporočanja) 

Podpora za gostovanje glasovne pošte z zmogljivostjo 

samodejnega odzivnega sistema. Glasovno poto nam bo 

posnelo v storitvi Exchange Online, uporabniki pa lahko 

do nje dostopamo kar preko Outlooka, programa 

Outlook Web App ali pa kar z združljivim mobilnim 

telefonom.  

 

Rešitve za skladnost 

 

S središčem za skladnost s predpisi lahko iščemo na 

mestu uporabe v nabiralniku v strežniku Exchange, v 

storitvi OneDrive za podjetja in SharePointovih 

nabiralnikih. V napredno e-odkrivanje v storitvi Office 

365 je popolnoma integrirana platforma Equivio za 

strojno učenje, predvidljivo kodiranje in analiziranje 
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besedila za zmanjšanje stroškov in izzivov, s katerimi se 

soočate pri razvrščanju velikih količin podatkov za 

namene e-odkrivanja, saj se lahko osredotočimo na 

pomembne podatke.  

 

Neposredna zaščita 

informacij 

Preprečitev izgube podatkov in šifriranje v storitvi 

Exchange Online, Skpu za podjetja in SharePoint Onlineu 

omogočata, da naša vsebina ostane varna v e-pošti, 

neposrednih sporočilih in srečanjih ter spletnih mestih 

skupine. 

 

Sodobne glasovne 

storitve s hišno centralo 

v oblaku 

Opravljamo in prejemajmo poslovne klice v pisarni, 

doma ali na poti s telefonom, računalnikom ali kar 

prenosnim telefonom, pri tem pa ne potrebujemo 

običajnega telefona. Izberimo Microsoftove pakete 

klicanja preko PSTN, kjer so na voljo, uporabimo pa lahko 

tudi obstoječe telefonske linije na svojem mestu.  

 

Dodatna varnost 

Napredna zaščita pred grožnjami pomaga zaščititi 

uporabnike pred dovršenimi grožnjami, ki so skrite v e-

poštnih sporočilih, prilogah in povezavah. S storitvijo 

Customer Lockbox lahko omejimo podatke za dostop na 

le predhodno dodeljene odobritve za dvakratnim 

preverjanjem pristnosti za skrbnike za večji nadzor in 

preglednost. Vgrajene funkcije upravljanja dodatne 

varnosti v storitvi Office 365 vam omogočamo izboljšano 

vidljivost in nadzor nad okoljem v storitve Office 365. 

 

Analitična orodja 

Z nadzornimi ploščami v živo in interaktivnimi poročili 

dodatka Power BI lahko uporabniki, ki niso tehnično 

podkovani, upodobijo in analizirajo svoje podatke 

hitreje, bolj učinkovito in vsebino bolje razumemo. Z 

dodatkom Microsoft MyAnalytics z interaktivnimi 

nadzornimi ploščami lahko pokažemo osebne in 

poslovne vpoglede na podlagi informacij v storitvi Office 

365.  

 

Konference v omrežju 

PSTN 

Omogočimo udeležencem, da se Skypu za podjetja 

pridružijo s poljubnim telefonom tako, da pokličemo 

lokalno številko za dostop, lahko pa pokličemo tudi 

druge številke iz srečanja in po potrebi dodajamo druge 

udeležence. Na voljo je zmogljivost pridružitve srečanju 

preko telefona, poleg tega pa tudi možnost pridružitve z 

enim dotikom v računalniku, pametnem telefonu ter 

brskalniku in omogočanje ljudem, da se pridružimo 
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spletnemu srečanju tudi tam, kjer nimajo internetnega 

dostopa. Ponujajo pa nam različne stopnje porabe. 
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