
 
 

 

V A B I L O 
na tematski dogodek »MODERN WORKPLACE« 

OFFICE 365 – prednosti in koristi modernega delovnega okolja 
 

v četrtek, 30. maja 2019 I 9:00 – 12:30 

Mariborska razvojna agencija 
sejna soba, Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor 

 

Office 365 je naročniška storitev v oblaku, ki združuje najboljša orodja za podporo današnjega načina 

dela (Excel in Outlook, OneDrive in Microsoft Teams). Office 365 vsem omogoča ustvarjanje in 

skupno rabo kjer koli in v kateri koli napravi. 

Koristi za uporabnike Office 365: 

 Optimizacija delovnega mesta in dvig delovne učinkovitosti. 
 Združevanje digitalnih klepetov, sestankov, zapiskov in prilog, ki jih ustvarjajo ekipe. 
 Načrtovanje opravil za manjše skupine in celovit pregled nad projekti in nalogami. 
 Napredne in poglobljene možnosti za analizo in vizualni prikaz podatkov, kar vključuje vrtilne 

tabele in napovedno analitiko. 
 Zmanjšanje časa za iskanje digitalnih dokumentov v ekipah. Danes v organizacijah vsak dan 

nastane na stotine dokumentov, ki so razpršeni po računalniških diskih ali skupinskih 

portalih. Kako samodejno združiti dokumente, ki jih drugi delijo z vami in iskati po vaših in 

tujih dokumentih. Kako dokumente, ki so povezane s stranko ali projektom označiti in jih 

objaviti na skupinski »oglasni deski«, kar ustvari nekakšen »Pinterest za podjetja« 

 
Predstavitev predavatelja: Jure Tomc, skrbnik ključnih strank malih in srednjih podjetij 
      
Jure Tomc v podjetju COMPAREX strankam nudi licenčno svetovanje pri implementaciji programskih 
rešitev in nudi uporabniško podporo v obliki individualnih svetovanj in izvedbami delavnic, da jim 
približa uporabniško izkušnjo. Poslovne enote COMPAREX so pred kratkim postale del skupine 
SoftwareONE (delovanje v približno 90-ih državah). 
 

Delavnica ni klasično usposabljanje, temveč je zanimiva „hands-on“ predstavitev zmogljivosti 

tehnologije, ki vas bo navdušila. Namenjena je inovativnim potencialnim podjetnikom in »start-up« 

podjetjem.  

Udeležba na dogodku je brezplačna. Dogodek sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

Dodatne informacije in prijava na dogodek: Mariborska razvojna agencija, ga. Danijela Kocuvan,     

tel.: 02/333 13 12 ali e-pošta: sio@mra.si. 

 

Vljudno vabljeni! 
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