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Dziękujemy wszystkim obecnym na webinarze za aktywność. Pytań było bardzo dużo. 

Wypisujemy je w kolejności chronologicznej. Przeglądając je zwróć uwagę na łącza i 

linki. Prowadzą do wielu wartościowych treści. Miłej lektury! 

 

FAQ 

1. Czy wydarzenie będzie nagrywane?  

Tak. 

2. Czy wydarzenie jest bezpłatne?  

Tak. 

3. Kiedy będzie nagranie?  

W ciągu 2-3 dni. Powiadomimy Cię o tym mailowo. 

4. Czy nagranie można rozpowszechniać? 

Tak! 

5. Jak się z Wami skontaktować ? 

kontakt@akademiaaplikacji.pl 

6. Kilka ważnych łączy: 

Strona tego webinara  
(tam pojawi się nagranie i transkrypcja) 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-05-08 
 

Rejestracja na kolejny webinar https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-05-15    

Nagrania z poprzednich webinarów 
https://AkademiaAplikacji.pl/Webinary  
 

Szkolenie Office 365 Ninja https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja 

7. Gdzie jeszcze mogę Was znaleźć? 

Obserwuj nas na: 

YouTube 
A jeśli podobają Ci się nagrania:  

zostaw lajka i suba       

https://akademiaaplikacji.pl/yt 

Facebook https://akademiaaplikacji.pl/fb 

Instagram 
https://akademiaaplikacji.pl/insta 
 

LinkedIn https://akademiaaplikacji.pl/li 
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Wasze pytania 

1. Można poprosić o powiększenie ekranu? 

(Pytanie nietypowe jak na transkrypcję, ale to dobra okazja, aby podzielić się z 

Wami pewną sztuczką, o której niewielu wie. Czytajcie dalej       ) 

Właśnie przed chwilą to zrobiliśmy. Daj znać, czy jest lepiej. Przy okazji - jak przytrzymasz przycisk "ctrl" i 

najedziesz kursorem myszki na ekran prezentacji, to scrollem w myszce możesz samodzielnie powiększać 

ekran prezentacji :) 

2. W jaki sposób najefektywniej udostępniać osobom z zewnątrz materiały z webinariów włączając w to 

nagranie? Stream uniemożliwia share na zewnątrz, czy jest to tylko kwestia ustawień administracyjnych? 

Masz 2 opcje:  

1. pobrać nagranie, wrzucić na onedrive i wtedy udostępnić innym użytkownikom. 

2. zrobić tak jak my tutaj: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinary/  

Nasze filmy udostępniamy na YouTube. 

3. Ostatnio planując spotkania nie pojawia się informacja w kalendarzu. Planuje je z czatu. 

Zapewne używasz opcji "Meet now". Pamiętaj, że tam musisz wpisać nazwę spotkania na górze okna. 

4. Czy da się udostępnić kalenarz na stronie firmy? 

Niestety nie ma takiej możliwości. Ale jeśli chodzi o ustalanie spotkań z klientami, to możesz użyć tego 

narzędzia: https://findtime.microsoft.com/. Polecamy też przyjrzeć się aplikacji Bookings. 

5. Te kalendarze grup nie zawsze są pożądane. Czasem chodzi tylko o grupę mailową. Można je zablokować z 

poziomu grupy? 

Jeśli zależy Ci tylko na mailu, to użyj grupy dystrybucyjnej: 

https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-listy-dystrybucyjnej-lub-grupy-kontakt%C3%B3w-w-

programie-outlook-dla-komputer%C3%B3w-pc-88ff6c60-0a1d-4b54-8c9d-9e1a71bc3023 

6. Czy organizacja jest równoznaczna z zespołem? 

Nie. Organizacja, to np. Firma ABCD Sp. z o.o.. A zespół, to zespoły projektowy, albo całe działy w tej firmie. 

Wytłumaczyliśmy to dodatkowo podczas Q&A na końcu webinara. 

7. Czy można administracyjnie wymusić obecność haseł w linkach anonimowych? 

Nie. Natomiast nie miałoby to zanadto sensu. Bo rozwinięcie myśli zapraszamy do części Q&A na końcu 

nagrania webinara       

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat zabezpieczeń udostępniania plików: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/best-practices-anonymous-sharing?view=o365-

worldwide 

8. Ja mam już dwa konta na teams i moje pytanie: czy ten onedrive jest osobno dla tych osobnych kont czy to 

jest jeden zbiorczy- bo ja już mam mętlik w głowie 

To będą 2 osobne onedrive'y. 
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9. Jeśli wyślę link do pliku z OneDrive, jak ustawić konieczność zalogowania do 

edytowania. Chcę widzieć, kto edytuje, nie chcę zapisu GOŚĆ 

Trzeba to zrobić na etapie udostępniania. W oknie należy podać maile osób, które 

mają mieć dostęp. Jeśli udostępnisz osobom z linkeim, to nie masz na to wpływu. 

Jeśli plik znajduje się na SharePoint, to możesz też udostępnić plik wszystkim osobom z dostępem i wtedy 

nadać dostęp tym osobom do sharepoint. 

10. Czy jest możliwość połączenia dwóch kont MC Teams ? 

Na chwilą obecną nie. Ale możesz mieć np. otwarte 2 przeglądarki i w każdej być zalogowanym na inne 

konto. 

11. Czy jest możliwość ustawienia wyświetlania w kalendarzu outlook widoku więcej niż jednego, bieżącego 

miesiąca jak np w planerze? 

Niestety nie :( 

12. Czym się różni grupa security od mail-enabled security (poza dystrybucją poczty oczywiście)? Czy grupa 

security ma jakieś dalej idące możliwości/uprawnienia, których nie można ustawić na mail-enabled? 

Odpowiedzieliśmy na Q&A na końcu webinara :) 

13. Czy moduł OCR i wklej tekst z obrazu jest dostępny w wersji A1 dla szkół? Mnie udało się to tylko z wersji 

MS 2016, którą mam na swoim komputerze zainstalowań. 

Powinien działać, ale faktycznie spotkaliśmy się z tym, że w aplikacji OneNote for Windows ze sklepu 

Windows Store u jednym osób działało, a u innych nie. Na pewno działa lepiej i szybciej w wersji OneNote 

2016. 

14. Czy Stream wymaga licencji osobnej do oglądania? W sensie czy każdy user ma mieć licencję, czy tylko 

twórcy contentu? 

Każdy oglądający musi mieć licencję Stream. Ale obecnie praktycznie każda licencja O365 posiada taką 

możliwość (nawet Office 365 Kiosk). 

15. Czy można ustawić aby każde pytanie w forms pokazywało sie pojedyńczo? I po wybraniu odpowiedzi 

pojawia się kolejne pytanie 

Tak, należy każde pytanie dodać do osobnej sekcji. 

16. A czy można udostępnić film w Teams? 

Można na wiele różnych sposobów - link z YT (jako zakładka), link z OneDrive, załącznik jako plik (ale max 

10MB). A ponadto wszędzie, gdzie masz umieszczone pliki video i masz dostęp z poziomu przeglądarki www, 

to możesz dodać taką stronę do kanału Teams jako zakładkę witryny www.  

17. Czy jest możliwość zobaczenia listy uczestników spotkania odbytego tydzień lub dwa wcześniej, nie 

bieżącego? 

Nie ma. Ale będzie      Kiedy? Trudno powiedzieć natomiast wiemy, że już jest w fazie testów, a więc istnieje 

duża szansa, że jeszcze w tym roku. 

https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/33989875-view-or-export-a-list-

of-users-who-attended-a-meet 
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18. Zakupiłem kurs. W jaki sposób dołączyć do "Grupy Mistrzów"? 

W każdej pracy domowej (każdego modułu) jest instrukcja jak możesz to zrobić. Z 

wiadomych powodów nie możemy tutaj jej napisać, więc jeśli coś jest 

niezrozumiałe, to zapraszamy do kontaktu na kontakt@akademiaaplikacji.pl 

19. I jeszcze jedno-wiem ze do stream mogę zuploadowac filmy stworzone w innych programach-a czy mogę 

nagrać jakiś tutorial za pomocą nagrywania spotkania w teams i udostępniania ekranu, ale tak, żeby moc 

to zrobić samemu, bez proszenia kogoś o uczestniczeniu w spotkaniu tylko po to by nagrać tutorial 

Tak, mamy na to sztuczkę. Wejdź do dowolnego kanału i rozpocznij spotkanie teraz "Meet now". Opcjonalnie 

możesz też wejść do jakiegoś starego spotkania, które się zakończyło i po prostu włączyć w nim nagrywanie. 

Update: W tym tygodniu Microsoft Stream ogłosił nową funkcję, która dodaje funkcjonalność umożliwiającą 

nagrywanie ekranu właśnie w celach szkoleniowych. Nie sprawdzaliśmy, ale brzmi obiecująco       

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-stream-blog/screen-recording-for-training-videos-and-

communications-with/ba-p/1362099 

20. Jak zmienić tło w obrazku profilowym na moje własne ze zdjęć, ale na komputerze mac 

Wejdź przez przeglądarkę na https://portal.office.com/account/#personalinfo i tam będziesz mieć opcję 

zmiany zdjęcia profilowego. 

21. Zaobserwowałem, że udostepnianie plików osobom wskazanym (nie anonimowym) osobom zewnętrznym 

dla organizacji, powoduje dodawanie tych osób jako gości tenanta. Mamy administracyjnie ograniczone 

kto może zapraszać gości, ale OneDrive jakoś to obchodzi... czy to normalne? 

Nie, to zdecydowanie nie jest normalne. Sprawdź dokładnie, jak skonfigurowane są opcje udostępniania dla 

OneDrive. Pokazuje to Marta w lekcji SharePoint. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://docs.microsoft.com/en-

us/sharepoint/turn-external-sharing-on-or-off?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fturn-

external-sharing-on-or-off-for-sharepoint-online-6288296a-b6b7-4ea4-b4ed-c297bf833e30 

Jeśli jesteś pewien/pewna, że jest to dobrze skonfigurowane, to koniecznie zgłoś to na support. 

 

Pełne wersje lekcji prezentowanych na webinarze: 
 

Moduł Stream - Lekcja 05 - Udostępnianie filmów i kanały 

https://youtu.be/sBTjZWXkPWc  

 

Moduł Sway - Lekcja 06 - Praca ze Sway w scenariuszu publikowania polityki prywatności 

https://youtu.be/U-hg-dKZO-A  
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Moduł Teams - Lekcja 4 - Możliwości telekonferencyjne 

https://youtu.be/adDg2vRMpRM  

 

Moduł powitalny - Lekcja 04 - Jak się uczyć w naszym kursie 

https://youtu.be/Gh-9-NwfCts  

 

Moduł SharePoint  - Lekcja 09 - Uprawnienia oraz panel administracyjny 

https://youtu.be/K2p4jxeMKPA  

 

Moduł Planner - Lekcja 06 - Śledzenie postępów i harmonogramowanie 

https://youtu.be/n6DubzWWefQ  

 

Moduł Outlook - Lekcja 06 - Kalendarze, wszystko co musisz o nich wiedzieć 

https://youtu.be/BAlCYBSi8Xk  

 

Moduł OneNote - Lekcja 08 - Produktywność w OneNote 

https://youtu.be/1ptD44R4ZPk  

 

Moduł OneDrive - Lekcja 04 - Udostępnianie plików dla użytkowników zewnętrznych 

https://youtu.be/eVAwJe_SrzE  

 

Moduł Forms - Lekcja 08 - Testy, punktacje i analiza wyników 

https://youtu.be/Kro9HV9ovI8  

 

Pozdrawiamy i do następnego razu, 

Marta, Łukasz i Michał, 

Akademia Aplikacji 
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