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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. Czy wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie? 

Nie 

4. Kiedy będzie nagranie?  

W ciągu 2-3 dni. Powiadomimy Cię o tym 

5. Czy nagranie można rozpowszechniać? 

Tak 

6. Jak się z Wami skontaktować ? 

kontakt@akademiaaplikacji.pl 

7. Kilka ważnych łączy: 

• Strona webinara: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-10  

• Bezpłatne szkolenie z Teams: https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

• Rejestracja na kolejny webinar: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-17  

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

 

Wasze pytania 

1. Dzień dobry. Mam pytanie, nie związane z tematem, choć dotyczy MS Teams. Czy w darmowej wersji tej 

aplikacji, możliwa jest zmiana "gościa" na "członka" zespołu?  

Nie. To są dwie oddzielne kategorie użytkowników. Członek to osoba z Twojej organizacji. Gość to osoba z 

zewnątrz. 

2. Co z współpracą Office365 z Vulcanem przez dziennik, czy będzie kontynuowana? 

Nie umiemy powiedzieć, to pytanie do Microsoft i/lub autorów systemu Vulcan. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-10
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://akademiaaplikacji.pl/Webinary
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3. Cześć, mamy w szkole problem: administrator założył grupy . które były 

formalnymi klasami. Ja jako wychowawca założyłam równolegle grupę 

nieformalną, która składała się z tych samych osób ale tworzona była oddzielnie 

(ręcznie). W międzyczasie grupa formalna zniknęła i wiadomości, które tam były 

też. Czy możliwe, żeby moja grupa nieformalna " pożarła" tamtą? mamy inny adres i nie ma u nas 

zagubionych wiadomości od nauczycieli. ufff, może macie jakiś pomysł co mogło się stać?? 

Nie ma takiej możliwości. Grupa usunięta może zostać przywrócona (przez określony czas). Link do 

przydatnego fragmentu dokumentacji https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-

groups/restore-deleted-group?view=o365-worldwide   

4. Dlaczego przed zaplanowanym przeze mnie spotkaniem w kalendarzu, dzieci weszły tam przede mną i 

rozpoczęły spotkanie, a po zakończeniu tam zostały? czy można to zablokować gdzieś w ustawieniach? 

Tak to działa domyślnie. Ta funkcja ma być dostępna jeszcze w tym miesiącu (a przynajmniej tak twierdzi 

Microsoft      ). 

5. Jak można dotrzeć do poprzedniego webinara, proszę o link 

Wszystkie nasze webinary dostępne są na naszej stronie: https://akademiaaplikacji.pl/webinary  

6. Mam w bibliotece Pliki kilkadziesiąt zdjęć. Czy jest możliwość przeglądania ich jeden po drugim w oknie 

podglądu a nie otwieranie oddzielnie każdego po kolei ręcznie" 

Tak, zmień widok w bibliotece na kafelkowy. Opcja 2, to zsynchronizuj folder lokalnie (OneDrive) na 

komputerze i tam również będziesz mieć taką możliwość, aby ustawić wyświetlanie kafelkowe. 

7. Troszkę nie dotyczące dzisiejszego webinara, ale nie gdzie na to nie ma odpowiedzi. Na czatach rozmów 

jak usunąć całość rozmów bez kasowania użytkownika z kanału, lub samego kanału. Jedyna widoczna 

możliwość to kasowanie jedynie pojedynczych wypowiedzi." 

I na chwilę obecną to jedyna opcja. Natomiast zachęcamy do zostawienia swojej sugestii tutaj 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/ct-p/MicrosoftTeams  

Microsoft monitoruje zgłoszenia użytkowników i reaguje na te o największej popularności. 

8. Cześć. Czy w Teams możemy podzielić uczestników szkolenia na grupy/pokoje, do których możemy 

wirtualnie "zaglądać" jako prowadzący? Jeśli tak, to jak to zrobić? 

Tak, utwórz oddzielne zespoły lub utwórz kanały prywatne w zespole i pododawaj tam osoby. Jako właściciel 

zespołów/kanałów będziesz mieć niezależny dostęp, a członkowie nie będą mieli dostępy do pozostałych 

zespołów/kanałów. 

9. Często zgłaszana uwaga od kobiet! Czemu na podglądzie obrazu rozmówcy i własnym nie można zmieniać 

rozmiarów podglądu. Jest duże okno podglądu rozmówcy i małe moje w dolnym prawym rogu, czy można 

to okno przesunąć w górny róg. 

Na chwilę obecną nie ma takiej opcji. Natomiast zachęcamy do zostawienia swojej sugestii tutaj 

https://microsoftteams.uservoice.com/ 

Microsoft monitoruje zgłoszenia użytkowników i reaguje na te o największej popularności. 

10. Czy można zmienić typ zespołu Publiczny na cała organizacja? 

Tak. Kliknij na 3 kropeczki przy nazwie zespołu i wybierz „Edytuj zespół”. 

11. Czy plan A1 free jest tylko webowy? 

Nie, masz też dostęp do aplikacji desktopowych  

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group?view=o365-worldwide
https://akademiaaplikacji.pl/webinary
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/ct-p/MicrosoftTeams
https://microsoftteams.uservoice.com/
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https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/academic/compare-office-365-

education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1  

12. Co z sytuacją, gdy zespół przenosi się do MS Teams, a ma za sobą dużo 

projektów i PLIKÓW za sobą? Jak najefektywniej przenieść? 

Na to pytanie odpowiadaliśmy na webinarze. Zależnie od sytuacji można skorzystać z: 

• SharePoint Migration Tool (https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/introducing-the-

sharepoint-migration-tool) 

• Synchronizacji plików z OneDrive 

• Mover (https://blogs.microsoft.com/blog/2019/10/21/microsoft-acquires-mover-to-simplify-and-

speed-file-migration-to-microsoft-365/) 

• Skryptów Powershell 

• Rozwiązań komercyjnych (np. Sharegate) 

13. Czy prezentując prezentacje w Power Point poprzez udostępnienie pulpitu mogę w ustawieniach Teamsa 

zmienić wielkość prezentowanej prezentacji na rzecz okienka mojego rozmówcy, żebym lepiej go widział? 

Niestety nie. Zachęcamy do zostawienia swojej sugestii tutaj https://microsoftteams.uservoice.com/ 

Microsoft monitoruje zgłoszenia użytkowników i reaguje na te o największej popularności. 

14. Moje pytanie dotyczy testów/zadań w Formsie. Jestem językowcem, hispanistą. Co zrobić by uczniowie 

piszący np. kartkówki lub inne krótkie formy mogli używać również hiszpańskich znaków? Wprowadzam 

formy zgodnie z ortografią hiszpańską. Mogłabym oczywiście tego nie robić, ale chodzi przecież o 

poprawność językową i uczenie poprawnych form... 

To są ustawienia systemowe - trzeba dodać klawiaturę ze znakami hiszpańskimi. 

15. Może pytanie infantylne, ale bardzo mi zależy na prawidłowym ustawieniu od strony administratora zasad 

dla gościa. Gdzie mogę znaleźć taki webinar?  

W kwestii zarządzania i administracją polityk utworzyliśmy kilka dodatkowych nagrań w naszym kursie 

Teams. Zapraszamy! :) 

https://akademiaaplikacji.pl/office365ninja  

16. Teams przestawił mi język na język angielski, jak go przestawić na powrót na język polski? 

Kliknij zdjęcie profilowe > ustawienia > ustawienia językowe   

17. Ciekawe powiązanie Teams z SharePoint 

a to dopiero początek smaczków Office 365. Przygotowujemy mega petardę na za tydzień!  

https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17/ 

18. Czy pliki do Sharepointa można dodawać niezależnie od uprawnień w Teams (właściciel, gość)? 

Tak. Zasady uprawnień ustawione w SharePoint dotyczą dotyczą jedynie zakładki plików w Microsoft Teams.  

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/introducing-the-sharepoint-migration-tool
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/introducing-the-sharepoint-migration-tool
https://blogs.microsoft.com/blog/2019/10/21/microsoft-acquires-mover-to-simplify-and-speed-file-migration-to-microsoft-365/
https://blogs.microsoft.com/blog/2019/10/21/microsoft-acquires-mover-to-simplify-and-speed-file-migration-to-microsoft-365/
https://microsoftteams.uservoice.com/
https://akademiaaplikacji.pl/office365ninja
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17/
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19. Czy można mieć szablon kanału w zespole z kilkoma standardowymi katalogami 

(01_Dane; 02_Projekt...) oraz szablonami plików w tych katalogach. I zależy 

nam na tym żeby pliki zmieniały nazwę przy zakładaniu kanału (czyli brały do 

nazwy lub tytułu czy etykiety przechowywania) całość lub część nazwy kanału 

(np. standardowa nazwa kanału to symbol projektu 8 znaków a potem spacja i nazwa projektu) 

Można utworzyć tzw. Site Script który będzie posiadał odpowiednią konfigurację folderów, bibliotek i list w 

powiązanej witrynie SharePoint z zespołem. W kwestii dynamicznych nazw plików tutaj trzeba użyć Power 

Automatem i zapewne nie obejdzie się bez licencji premium. 

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia kontakt@akademiaaplikacji.pl 

20. Jak szybko udostępnić plik dla 100 osób? 

Trzeba utworzyć grupę z tymi osobami i wtedy udostępnić plik tej grupie. Jeśli chcesz szybko dodawać osoby 

do zespołów, to polecamy również skorzystać z kodów dostępu (https://support.microsoft.com/en-

us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-

us&rs=en-us&ad=us) 

21. Czy jest historia modyfikacji dokumentów, czy są zachowywane poszczególne wersje? 

Tak, jest. Marta pokazywała to na webinarze. 

22. Jeśli sama ściągnęłam aplikację Microsoft Temas, a teraz zrobi to szkoła, czy będę musiała usunąć? 

Nie. 

23. Czy można budować zespoły złożonych z dwóch różnych firm (obie mają wykupione usługi o365) - i jak to 

zrobić? 

Tak, zespół z drugiej firmy musi zostać dodany jako użytkownicy zewnętrzni. Pamiętaj tylko, że mają oni 

nieco ograniczone uprawnienia  

Opis jak to zrobić: 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/guest-access-checklist#if-your-guests-are-seeing-license-

errors 

Ograniczenie i różnice kont zewnętrznych oraz kont gości 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations 

24. Czy mogę skopiowane wkleić, a nie przenosić? 

Tak, jeśli zsynchronizujesz sobie pliki z folderem lokalnym na komputerze  

25. Czy całość webinaru dotyczyć będzie biznesu? Na temat zdalnego nauczania nic się nie pojawi? 

Webinar dotyczy funkcji, które są wspólne i w biznesie, i w nauczaniu.  

26. Czy przy tworzeniu nowego zespołu, muszę znać wszystkie maile członków? Czy można utworzyć zespół i 

przesłać jakiś link itp. pozostałym, aby dołączyli? (bo nie znam maili) 

Tak, jest opcja skopiowania linku do zespołu jak i kodu do zespołu.  

Utworzenie kodu lub linku 

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-

bc49-795e7028296f 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/guest-access-checklist#if-your-guests-are-seeing-license-errors
https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/guest-access-checklist#if-your-guests-are-seeing-license-errors
https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f
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Dołączenie do zespołu z użyciem kodu lub linku 

https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-

team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us 

27. Czy można sprawdzić historię edycji pliku, kto i kiedy go edytował? 

Tak, Marta pokazuje to na nagraniu. Wszystkie dane znajdują się we właściwościach pliku. 

28. Czy to filtrowanie i ustawienia kolumn będą dotyczyły wszystkich użytkowników czy tylko mojego widoku? 

Wszystkich, ale każdy użytkownik może także tworzyć widoki osobiste. 

29. Czy z biblioteki można udostępnić każdemu dokument za pomocą linka? 

Jest taka opcja. Jeśli jednak będzie to użytkownik anonimowy, to musi to zostać umożliwione z poziomu 

polityk SharePoint (zadanie dla administratora). 

30. Czy na 1 pliku równocześnie mogą pracować różne osoby? 

Mogą. I nawet POWINNY! O to właśnie chodzi w Teams! :) 

31. Jaka jest różnica między SharePoint a Onedrive? 

OneDrive, to pliki indywidualne. SharePoint, to pliki zespołowe. W bardzo dużym uproszczeniu. Będziemy 

jednak mówić o tym więcej na https://www.akademiaaplikacji.pl/office365ninja/.  

32. Ile osób jednocześnie może brać udział w czacie z użyciem Kamerki? 

250.  

33. Czy pliki mogą być przechowywane w SharePoint na lokalnym serwerze, czy tylko w SharePoint online? 

Technicznie wykonalne, praktycznie nieopłacalne i zasadne w bardzo specyficznych przypadkach. 

34. Czy można wyłączyć wymianę plików w MS Teams (abstrahując od tego, że wtedy Teams traci sens ;) )? 

Nie, jest to integralną częścią Teams i SharePoint pod spodem. Możesz jednak ograniczyć dostęp 

użytkownikom, aby nie mogli dodawać, edytować czy usuwać plików na Sharepoint który jest powiązany z 

teams (i w ten sposób uzyskasz zamierzony efekt).  

35. A czy można zablokować członkowi możliwość kasowania plików? 

Tak, trzeba to zrobić po stronie uprawnień SharePoint. Zerknij tutaj: https://protipblog.pl/kurs-microsoft-

sharepoint-uprawnienia/ 

36. Jak ustawić zasady aby działał kosz drugiego poziomu? 

On działa domyślnie. Nic nie trzeba ustawiać       

37. Czy można wydłużyć działanie kosza drugiego poziomu np. do 120 dni?  

Nie ma takiej możliwości. Natomiast możesz ustawić, aby z pierwszego kosza pliki nigdy nie były 

automatycznie usuwane. 

38. Czy można obejść % w nazwie Folderu Shared%Documents ? 

Trzeba utworzyć nazwę bez spacji. Innej opcji nie ma. Ta nazwa niestety jest tworzona domyślnie. 

39. Czy będzie webinar, dotyczący tylko prowadzenia lekcji zdalnych? 

Napisz do nas na kontakt@akademiaaplikacji.pl co byś chciał/chciała dowiedzieć się, poza tym co już 

powiedział Artur na ostatnim webinarze https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://www.akademiaaplikacji.pl/office365ninja/
https://protipblog.pl/kurs-microsoft-sharepoint-uprawnienia/
https://protipblog.pl/kurs-microsoft-sharepoint-uprawnienia/
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/
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40. Czy jak ustawię konkretne uprawnienia w SharePoint, to będą analogiczne 

uprawnienia w Teams 

Tak. Pamiętaj, że pliki w Teams to jest SharePoint. 

41. Jak przenosić pliki z "poufnych" do "zwyczajnych" kanałów? 

Masz 2 opcje:  

1. Musisz zsynchronizować pliki i wtedy między folderami przenieść.  

2. Pliki można przenosić także z poziomu interfejsu bibliotek w SharePoint 

(https://support.office.com/en-us/article/move-or-copy-files-in-sharepoint-00e2f483-4df3-46be-

a861-1f5f0c1a87bc). 

3. Użyć naszej aplikacji PowerApps - https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-

applications/blob/master/Upublicznianie%20Tajnych%20Dokument%C3%B3w/README.md 

42. Czy jeśli utworze kanał poufny z poziomu członka zespołu dodam innych członków zespołu to czy właściciel 

witryny/administrator będzie miał do tego kanału dostęp? 

Nie, ale właściciel może zablokować możliwość tworzenia kanałów prywatnych przez zwykłych członków. 

43. Jak można ustawić możliwość usuwania pilków przez członków? 

Musisz ograniczyć uprawnienia użytkownikom po stronie Sharepoint. Zerknij tutaj: 

https://protipblog.pl/kurs-microsoft-sharepoint-uprawnienia/. 

44. Czy pliki, które są przekazywane podczas wideokonferencji również są przechowywane na sharepoincie? i 

co się z nimi dzieje po skończeniu wideokonferencji? 

Tak, każde spotkanie posiada swoją przestrzeń na pliki (i pod spodem jest Sharepoint). Jeśli to jest spotkanie 

w danym kanale zespołu, to pliki trafia do folderów w kanale. 

45. czy w spotkaniu team można włączyć czat dla gości? 

Jest to domyślnie włączone.  

46. Mam pytanie, czy jak właściciel kanału usunie dokumenty, czy są one do odzyskania? 

Tak, w koszu witryny Sharepoint. Marta pokazywała te mechanizmy na webinarze. 

47. Jak uniemożliwić członkowi usuwanie zamieszczonych przez niego lub innych plików. 

Trzeba odpowiednio skonfigurować uprawnienia uprawnienia po stronie Sharepoint.  

48. Czy można edytować pliki pdf by móc sprawdzać karty pracy uczniów 

Nie w samym Teams. Ale jeśli zsynchronizujesz pliki w systemie lokalnym i otworzysz dedykowanym 

programem (np. Adobe Acrobat), to tak. 

49. Proszę o informację dotyczącą zabezpieczenia materiałów, dokumentów na niekontrolowane pobranie 

dokumentów - kradzież danych przez osoby z poza firmy. 

Należy zapoznać się z mechanizmami bezpieczeństwa - politykami udostępniania, etykietami, dostępem osób 

spoza organizacji, politykami zaufanych domen itp.  

https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/getting-started-with-securing-

microsoft-teams/ba-p/696423 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://support.office.com/en-us/article/move-or-copy-files-in-sharepoint-00e2f483-4df3-46be-a861-1f5f0c1a87bc
https://support.office.com/en-us/article/move-or-copy-files-in-sharepoint-00e2f483-4df3-46be-a861-1f5f0c1a87bc
https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications/blob/master/Upublicznianie%20Tajnych%20Dokument%C3%B3w/README.md
https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications/blob/master/Upublicznianie%20Tajnych%20Dokument%C3%B3w/README.md
https://protipblog.pl/kurs-microsoft-sharepoint-uprawnienia/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/getting-started-with-securing-microsoft-teams/ba-p/696423
https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/getting-started-with-securing-microsoft-teams/ba-p/696423
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Transkrypt sesji pytań i odpowiedzi. 

https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-03  

50. Usunąłem kanał. Jest nadal widoczny w Sharepoint. Jak ten kanał przywrócić w 

Teams? 

Wystarczy wejść do ustawień zespołu > kanały. W widoku na dole znajdują się 

skasowane kanały. Możesz je przywrócić jednym kliknięciem myszy. Masz na to 21 

dni. 

51. Czy plik pdf umieszczony w one drive będzie "lepiej" udostępniany niż lokalnego zasobu? 

Będzie tak samo, jeśli pisząc o „lokalnym zasobie” masz na myśli synchronizowany z OneDrive folder. 

52. Czy zasoby z Sharepoint można udostępnić jako WWW pod przyjaznym linkiem? Pozdrawiam. 

Nie, linki są auto generowane i nie ma możliwości ich konfiguracji. Jedyną opcją jest wykorzystanie innych 

platform typu bit.ly. 

53. Co z backupem plików trzymanych w SharePoint online? Jaką mam pewność, że ich nie stracę? Jak długa 

historia wersji jest zachowywana? 

Historia wersji nie ma ograniczeń, jeśli nie zostanie to wymuszone. Co do tworzenia niezależnych, 

oddzielnych backupów, to są do tego narzędzia firm trzecich (np. Veeam). 

54. Gdzie przechowywane są treści wiadomości z czatu? a gdzie wiadomości przekazywane w kanale? 

Czat jak i wiadomości z kanału są przechowywane na exchange. Więc informacji można znaleźć tutaj: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-architecture-solutions-posters 

55. Czy można zmienić prywatność kanału (z ogólny na prywatny) po jego powstaniu? 

Nie. 

56. Jak włączyć audyt i jakie ma funkcje? 

Włącz się go po stronie SharePoint. Pozwala śledzić zdarzenia typu modyfikacja, kasowanie, dodawanie, 

otwieranie plików. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://support.microsoft.com/en-

gb/office/configure-audit-data-for-a-site-collection-a9920c97-38c0-44f2-8bcb-4cf1e2ae22d2 

57. Czy jakiekolwiek pliki używane w kanałach, czacie czy konferencji są przechowywane w OneDrive? 

Tylko pliki, które są wymieniane poprzez chat prywatny. Wszelki pliki z kanałów zespołu znajdują się na 

SharePoint 

 

 

Pozdrawiamy, 

Marta Czapik 

Michał Guzowski 

Łukasz Falaciński 
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