Microsoft Teams

MODERNÍ PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ
PRO TÝMOVOU
SPOLUPRÁCI
Služba Microsoft Teams, která je součástí vybraných
plánů Office 365 poskytuje moderní pracovní
prostředí ideální pro týmovou spolupráci, založenou
na bázi chatu, nebo komunikačních vláken.
V otevřeném, neformálním týmovém prostředí
propojuje společný prostor pro komunikaci členů
týmu na bázi chatu, lidi, související obsah a týmovou
dokumentaci uloženou na jednom místě a mnohé
další každodenně používané nástroje nebo nástroje
přizpůsobení. Tyto nástroje umožňují upravit
prostředí Microsoft Teams tak, aby co nejlépe
odpovídalo potřebám týmu.

Chat pro moderní týmy: V Microsoft Teams
můžete podle potřeby okamžitě komunikovat
a informovat všechny zainteresované strany.
Konverzaci vidí v kanálu každý člen týmu a každý
se k ní může kdykoli připojit. V případě, že
potřebujete hovořit v soukromí nebo hovořit jen
s malou skupinou, pak stačí vybrat požadované lidi
a začít chatovat. V komunikaci pomocí @ symbolu
přidaného ke správě můžete uživatele upozornit
na konverzaci, komentář můžete „lajknout“ nebo
si ho označit na později. Obrovská kolekce znaků
emoji, GIF-ů, nálepek a meme umožňuje efektivně

komunikovat a zároveň se bavit a vyjádřit svou
osobnost.
Video- a hlasové hovory: Video- nebo hlasový
hovor můžete spustit přímo z kanálu nebo
privátního chatu. Můžete pozvat celý tým nebo
jen některé jeho členy do videohovoru, na sdílení
obrazovky a spolupráci. Hovor je potom vidět
v historii chatu, takže lidé, kteří se ho nezúčastnili,
se mohou podívat, kdo se přidal a co sdílel.
Centrum pro týmovou spolupráci: Služba
Microsoft Teams nabízí funkce ke spolupráci
v aplikacích Office 365. Soubory nahrané v rámci
chatu se ukládají na společné úložiště týmu, takže
je potom můžete jednoduše sdílet se svým týmem.
Členové je mohou používat, upravovat a komentovat
přímo ze služby Microsoft Teams a každý vždy
pracuje s nejnovější verzí dokumentů.
Neustále v kontaktu: Mobilní aplikace Microsoft
Teams zajišťuje, že zůstanete v obraze bez ohledu
na to, kde právě jste. Aplikace pro iOS, Android
a Windows Phone vám nabídnou všechny nástroje,
které potřebujete pro spolupráci se svým týmem
i na cestách. Stáhněte si je z App Store, Microsoft
Obchodu nebo Google Play.

Možnosti individualizace: Pracovní prostředí
můžete doplnit o obsah a funkce, které odpovídají
každodenním potřebám vašeho týmu. Karty
a Konektory nabízejí rychlý přístup k nejčastěji
používaným dokumentům, webům a aplikacím
jako Power BI, Planner, SharePoint a jiné, případně
k aplikacím od jiných výrobců jako Trello, GitHub
a mnoha dalším.
Ochrana a zabezpečení informací: Služby
Office 365 představují jasný závazek zabezpečení
a ochrany dat, plnění předpisů, ochrany osobních
údajů a transparentnosti. Služba Microsoft Teams
byla postavena na stejných principech tvořících
platformu podnikové úrovně. Od úplného začátku
byla služba navržena s ohledem na plnění předpisů
a ochranu osobních údajů. Služba Microsoft Teams
splňuje legislativní požadavky a oborové standardy
jako ISO 27001 a 27018, SOC 1 a SOC 2, HIPAA,
vzorové smluvní dohody EU a další. Služba Microsoft
Teams bezpečně chrání týmové údaje pomocí
silných bezpečnostních opatření, jak jsou dvoufázové
ověřování, silná hesla a politiky přístupu. Vaše údaje
jsou trvale šifrované, ať již jde o chat, poznámky,
nebo soubory. Jsou to vaše údaje, vy je vlastníte a vy
si o nich rozhodujete.

